
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Şubat ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 02.02.2015 Pazartesi 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 birinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 07.01.2014 tarih ve 6 sayılı 

kararına istinaden, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 37 00 kurumsal koduyla Yapı 

Kontrol Müdürlüğü adına açılan kurumsal kodun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 

gereğince, Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü adına olacak şekilde değiştirilmesi ile ilgili İl 

Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.01.2015 tarih ve 260 sayılı talep yazıları okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 37 00 

kurumsal koduyla Yapı Kontrol Müdürlüğü adına açılan kurumsal kodun, Yalova 112 Acil Çağrı 

Merkezi Müdürlüğü adına olacak şekilde değiştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

          Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesini 

(f) bendi uyarınca İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesinde (Subaşı Kalıcı 

Konutları) bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan B Blok, 20, 22, 27, 28, 30 ve 31 nolu 

işyerlerinin, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Subaşı Belediyesine tahsis edilmesi ile ilgili 

İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğünün meclisimize havaleli 30.01.2015 tarih ve 513 

sayılı talep yazıları okundu. 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 üçüncü maddesinde yer alan, İl İdare Kurulunun almış olduğu 04.12.2014 tarih ve 

127 sayılı kararına istinaden, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi gereğince, İlimiz Merkez 

İlçe, Kadıköy Beldesinde “KADIKÖY” ismiyle İlçe Kurulması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz Merkez İlçesine bağlı Kadıköy Beldesinin 

İl Merkezine 7 km mesafede olduğu, 1991 yılında belediye yapıldığı, yüzölçümünün 10.300 hektar 

olduğu, yıllara göre nüfusunun hızlı bir artış gösterdiği, bu hususun ise; Termal İlçesi ve Yalova 

Merkez İlçesi arsında yerleşime müsait coğrafi konumda bulunması, aynı bölgede yer alan ve 

bağlanması planlanan Merkez İlçeye bağlı ve 2013 yılı itibariyle 2119 nüfusa sahip Samanlı Köyü, 

565 nüfusa sahip Kurtköy, 794 nüfusa sahip Hacımehmet Köyü ile birlikte toplam nüfusunun 2013 

yılı itibariyle 6837, yüzölçümünün ise 22.800 hektar olacağı, Samanlı Köyünün İl Merkezine 3 km, 

Kadıköy beldesine 2 km, Kurtköy Köyünün İl Merkezine 10 km, Kadıköy Beldesine 5 km, 

Hacımehmet Köyünün ise İl Merkezine 5 km, Kadıköy Beldesine 3 km mesafede olduğu, ilçe 

kurulması halinde mahalli hizmetlerin yanı sıra güvenlik, eğitim, sağlık, tapu, sosyal yardım ve 

diğer hizmetler açısından uygun ölçekte merkezi idare hizmet birimlerinin oluşacağı, halkın kamu 

hizmetlerinden daha kolay, daha çabuk ve daha hızlı bir şekilde yararlanacağı, bürokratik ve ulaşım 

ihtiyaçlarının en aza indirileceği sonucuna varıldığından, İlimiz, Merkez İlçe Kadıköy Beldesinin 

İlçe Merkezi olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi gereğince Merkez Kurtköy, 

Samanlı ve Hacımehmet Köylerinin bağlanması ve buna göre tespit edilen sınırların esas alınması 

suretiyle “KADIKÖY” ismiyle İlçe Kurulmasının uygun olacağı hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

 



 

        Meclis üyelerinden Bahar Doğan gündem dışı söz alarak, son kaç gündür şiddetli lodostan 

dolayı sera ve diğer tarım arazilerinin gördüğü zararlar konusundaki görüşünü meclise iletti. 

 

        24-25 Nisan 2015 tarihinde uluslararası düzeyde yapılacak törenlere Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ev sahipliğinde çok sayıda ülkenin devlet başkanı ve temsilcisinin 

katılacağı “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’’ halkın ziyaretine kapatılacağından, 25 

Nisan 2015 günü tören yapılacak bölgelere ziyaretçiler alınmayacaktır. Bu bölgeyi ziyaret etmek 

isteyen vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla, Çanakkale Valiliğinin 

31.12.2014 tarih ve 8562 sayılı yazıları meclis üyeleri huzurunda okundu. Ardından meclis 

çalışmalarına devam edildi. 

 

        İl Genel Meclis Başkanı tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 02.02.2014 tarihli 

önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim 

Müdürü tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 

belirtilen; 30 Ocak - 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle seralarda 

meydana gelen büyük hasarlardan dolayı zarar gören çiftçilere 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 6. maddesi kapsamında hibe olarak verilmek üzere, İl Özel İdaresinin (Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü) 2015 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 35 00 00 08 1 0 14 -05- 06 7 7 90 (Köy 

Futbol Sahalarının Bakım Onarım Projesi) faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı 

anlaşılan ₺70.000,00 ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi 

gereğince, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ilgili fasıl maddesine aktarılması teklifinin 

Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

        Yalova Ortopedikler Spor Kulübü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve ilimizin tanıtımına 

önemli katkıları olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının Yunanistan, Litvanya, İngiltere ve 

İspanya takımlarıyla uluslararası alanda 12-15 Mart 2015 tarihleri arasında yapacakları Euroleague 

3 Kupası Müsabakası kapsamında, yurt dışından gelen misafirlerin ağırlanması ve konuyla ilgili 

yapılacak organizasyon giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından 

gerekli maddi desteğin sağlanması ile ilgili Yalova Ortopedikler Spor Kulübünün 02.02.2015 tarih 

ve 6 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, 5 tane ülkenin katılımı ile yapılacak olan uluslararası müsabakada yurt 

dışından gelen misafirlerin ağırlanması ve konuyla ilgili organizasyon giderlerinin karşılanmasında 

kullanılmak üzere ilimizin tanıtımına önemli katkıları olan Ortopedikler Spor Kulübünün maddi 

desteğe ihtiyaçlarının olduğunu, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek gerekli 

desteğin sağlanması için ödenek tahsis edilmesinin yararlı olacağını dile getirdi. Bahar Doğan söz 

alarak, sadece İl Özel İdaresinin desteğinin yetmediğini, diğer kurumlarla birlikte tüm 

belediyelerden talepte bulunmaları gerektiğini, diğer kurumlardan ve belediyelerle birlikte İl Özel 

İdaresi tarafından İlimizi dışarıda tanıtacak olan YOSK’a maddi destekte bulunulmasının yararlı 

olacağını söyledi. İbrahim Akay tekrar söz alarak,  belde belediyelerin bütçelerinin kısıtlı olması 

nedeniyle yardım yapamayacakları, ilçe belediyelerinin bu konuda destek olacaklarını dile getirdi. 

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

ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.02.2015 Salı günü saat 15.30’da meclis 

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

 

 

Yaşar DEMİREL İbrahim DÖNERTAŞ  Kerem ESER 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 03.02.2015 Salı 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 dördüncü maddesinde yer alan, turizm açısından önemli bir yere sahip olan ve 

ihtiyaca cevap veremediği anlaşılan İlimiz, Termal İlçesi, Sudüşen Şelalesi yolunun genişletme 

çalışmasının yapılması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Muharrem Soyer söz alarak, 

Delmece yayla yolunun da ilave edilmesinin mümkün olup olmadığını sordu. Meclis Başkanı; 

MARKA’ya sunulacak projelerin ayrı ayrı olması gerektiğini söyledi. Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; turizm açısından önemli bir yere sahip olan 

İlimiz, Termal İlçesi, Sudüşen Şelalesi yolunun ihtiyaca cevap veremediği anlaşıldığından, 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri uyarınca, İl Özel İdaresi ve Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı (MARKA) ile yapılacak protokol çerçevesinde ve hazırlanacak proje kapsamında 

söz konusu yolun genişletme çalışmasının yapılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Gölcük 

Mevkiinde bulunan dere suyunun yerleşim yerlerinden geçmesi nedeniyle devamlı su birikintisi 

oluşmakta ve biriken sular çevreye ve yerleşim yerlerine zarar vermekte olup, anılan mevkide 

biriken suların İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla drene edilmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık 

Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi. İlimiz, Çınarcık 

İlçesi, Kocadere Köyü, Gölcük Mevkiinde bulunan dere suyunun yerleşim yerlerinde biriken ve 

çevreye ve yerleşim yerlerine zarar veren suyun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 

kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinin Yol Yapım Giderleri faslında bulunan ödenek imkânlarıyla 

drene edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.          

        Gündemin 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 

Çevre ve Sağlık Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, İdarenin bu konuda bizi 

çok zor durumda bıraktığını, tahsis edilmesi istenen ödenek hakkında ret kararı alınması 

durumunda, meclisin görevini yapmadığı ve idareyi zor durumda bıraktığı için feshedilmesine bile 

konu olabileceğini, dolayısıyla ödenek temini konusunda komisyonlara süre verilmesi gerektiğini 

dile getirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı İbrahim Akay söz alarak, komisyon raporunda süre 

verilmesi yönünde ifadenin yer almaması sehven olmuştur. Talep edilen ödeneğin temini için 

çalışmaların yapılmasını, bunun için komisyonlara süre verilmesi gerektiğini ve oylamanın o 

şekilde yapılmasını önerdi. Yapılan müzakereler neticesinde, ödenek temini konusunda çalışma 

yapılması için komisyonlara süre verilmesi suretiyle, raporlar doğrultusunda karar alınması hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.02.2015 Çarşamba günü saat 10.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Şubat 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 ŞUBAT AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Şubat ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 04.02.2015 Çarşamba günü saat 10.00’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 yedinci maddesinde yer alan, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 

Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve 

turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm merkezlerinde kullanılan 

jeotermal kaynaklar için su kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden 

İbrahim Akay söz alarak, ilimizdeki 2 tane ilçemizde jeotermal kaynakların bulunduğunu, bedel 

belirlenmesi için 4 ilden örnek olarak belge talep edildiğini, bu illerden 3’ünden cevap alındığını, su 

kullanım bedeli belirlendikten sonra ciddi gelir artışının olacağını, komisyon üyeleri tarafından 

Kütahya ve Afyon illerinde inceleme yapıldıktan sonra konunun mecliste karara bağlanmasının 

daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Osman Tunalı 

tarafından jeotermal kaynakları kullanan kurum ve şirketler hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 

müzakereler neticesinde, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyelerinin 

Kütahya ve Afyon illerinde inceleme yaptıktan sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması 

için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

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

Dair Yönetmeliğin’ Sürekli İşçi Kadroları başlıklı 13. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 10. maddesi gereğince hazırlanan ve yazı ekindeki cetvellerde belirtilen Sürekli İşçi 

Kadrosu İhdas ve Değişikliğinin onaylanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; ihtiyaca binaen  hazırlanan ve yazı ekindeki cetvellerde belirtilen Sürekli İşçi Kadrosu İhdas 

ve Değişikliği hakkında Bakanlıktan görüş alındıktan sonra konunun bir rapor halinde meclise 

sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       Gündemin dokuzuncu 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 Yönerge”nin onaylanarak yürürlüğe konulması teklifi hakkında tüm 

İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin kararlarına göre kadro unvan değişikliklerinin 

yapılabilmesi için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesi gereğince hazırlanarak ekte 

sunulan, 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin daimi kadroya atanmalarında, 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 Yönerge’nin onaylanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 05.02.2015 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Şubat 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 ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 05.02.2015 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, Murat Bektaş Bahar Doğan, 

Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, İbrahim Akay’ın ise toplantıya iştirak 

etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu 

mazeretini bildirir izin dilekçesi okundu, 2 gün izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, 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 

teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporlar okundu. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, birden fazla konutun bulunduğu 200-

300 m² nin üzerinde her bir bağımsız yapı için ayrı ayrı fiyat tespitinin yapılması gerektiğini 

söyledi. Bahar Doğan, Ahmet Kaya, Muharrem Soyer, İbrahim Dönertaş söz alarak konu 

hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, 200 m² nin üzerinde ve 

birden çok bağımsız yapının inşa edileceği yapılar hakkında en doğru ücret tarifesinin 

belirlenebilmesi amacıyla, detaylı bir incelemenin yapılmasının ardından konunun bir rapor halinde 

meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcut üyelerin 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İlimiz, Merkez İlçe, Samanlı Köyünde İl Özel 

İdaresi mali kaynaklarıyla köy sakinlerinin düğün ve köy derneği faaliyetlerinin yürütülmesi 

amacıyla yaptırılan düğün salonunun, muhtarlıkça üçüncü şahıslara kiraya verilmesinin idari ve 

hukuki açıdan bir sorun teşkil edip etmeyeceği konusunun araştırılması teklifi hakkında Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 

raporunda da belirtildiği gibi, Merkez İlçe, Samanlı Köyünde İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 

yaptırılan düğün salonunun amacına uygun şekilde kullanılması, köy sakinlerinin ihtiyacının olduğu 

durumlarda kullanma konusunda gerekli kolaylığın sağlanması ve köy halkının mağdur edilmemesi 

için azami hassasiyetin gösterilmesi kaydıyla, anılan düğün salonu üzerindeki tasarrufun Muhtarlık 

eliyle kullanılmasının uygun olacağı hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

         Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla İlimiz sınırları 

içerisinde yaptırılan kent ormanı ve mesire yerlerinin İl Özel İdaresi tarafından işletilmesinin veya 

kiraya verilmesinin idari ve hukuki açıdan mümkün olup olmadığının araştırılması teklifi hakkında 

tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 

komisyon raporlarında belirtildiği gibi, İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yaptırılan mesire yerlerinin 

amacına uygun ve azami fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesi suretiyle, orman kira bedelleri 

ve her türlü giderleri muhtarlıklar veya işletenler tarafından karşılanması, kiralama işlemlerinin İl 

Özel İdaresinin bilgisi dâhilinde yapılması kaydıyla, söz konusu kent ormanı ve mesire yerlerinin 

mevzuat hükümleri çerçevesinde muhtarlıklar tarafından işletilmesi veya üçüncü şahıslara kiraya 

verilmesinin uygun olacağı hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

        Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova ilçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesinde 

(Subaşı Kalıcı Konutları) bulunan 157 ada, D Blok, 12 ve 17 numaralı dükkanların Altınova Kızılay 

Şubesine tahsis edilmesi veya bedelsiz olarak devredilmesi ile ilgili Kızılay Altınova Şube 

Başkanlığının 03.02.2015 tarih ve 2 sayılı talep yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edildi. 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. 

 



 

     Yalova Esenköy Belediyesi tarafından Esenköy-Çalıdere Mevkiinde yapılacak olan paket arıtma 

tesisi için, orman iznine esas memba tahsis kararının alınabilmesi ve memba tahsisinin 

yapılabilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 

04.02.2015 tarih ve 556 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre 

ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

      Yalova Esenköy Belediyesi tarafından Esenköy-Yenimahalle Mevkiinde yapılacak olan paket 

arıtma tesisi için, orman iznine esas memba tahsis kararının alınabilmesi ve memba tahsisinin 

yapılabilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 

04.02.2015 tarih ve 557 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 

Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre 

ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

      Yalova Merkez Kadıköy Belediyesinde yapılacak olan içme suyu deposunun orman iznine esas 

memba tahsis karanının alınabilmesi ve memba tahsisinin yapılabilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli 04.02.2015 tarih ve 558 sayılı yazıları 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak olan toplantıya 

yetiştirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale 

edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

       Yalova Armutlu Belediyesi tarafından yapılacak olan içme suyu isale hattı işi için Belediye 

tarafından Orman Bölge Müdürlüğünden alınacak olan orman iznine esas memba tahsis kararının 

alınabilmesi ve memba tahsisinin yapılabilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğünün meclisimize havaleli 04.02.2015 tarih ve 555 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek 

üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan İl 

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesine istinaden, İl 

Özel İdaresinde 1. Dereceli Bilgi İşlem Müdürü Kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize havaleli 05.02.2015 tarih ve 628 sayılı 

yazıları okundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Osman Tunalı tarafından konu hakkında meclise 

bilgi verildi. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, dava açan personelin başka bir kadro için 

sınava girdiğini, dava açtığı Müdürlüğün farklı olduğunu, davanın 17 Ocak 2015 tarihinde karara 

bağlandığını, iyi bir savunmanın yapılmadığının anlaşıldığını, Bilgi İşlem Müdürlüğünün ise teknik 

kadro olduğunu, o kadroya atanabilmesi için 4 yıllık üniversitenin teknik bölümünden mezun olma 

zorunluluğunun bulunduğunu, Resmi Kurumların temyiz davası açmak zorunda olduğunu, kişilere 

mahsus Müdürlük kadrosunun ihdas edilmesinin doğru olmadığını, Mahkeme Kararı gereği atama 

zorunluğu varsa, dava açan şahsın Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kadrosuna atanması gerektiğini, 

dolayısıyla yeni bir kadro ihdas edilmesinin doğru olmadığını, Yönetmelikte yapılan değişiklikle 

sınav sonucunu müteakip 6 ay içerisinde atama yapılmadığı takdirde boşalan kadrolara bu türden 

atama yapılmasının mümkün olmadığını, mahkeme kararı incelendikten sonra konunun mecliste 

değerlendirilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 

neticesinde, Cuma günü yapılacak olan meclis toplantısına yetiştirilmek üzere söz konusu teklifin 

incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi hususu 

aylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi 06.02.2015 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Şubat ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 

 

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

 

 

 
                



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI ŞUBAT AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Şubat ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.02.2015 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, Murat Bektaş Bahar Doğan, 

Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri,  izinli olan İbrahim Akay’ın ise 

toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 

devam edildi. 

 

      Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, Ekiplerin iş mahalline gidiş dönüşleri konusunda 

yaşanan problemlerin çözüme kavuşturularak, çalışma saatleriyle ilgili zaman kaybının ortadan 

kaldırılması, İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan alt ve üstyapı hizmetlerinin 

aksatılmadan yürütülmesi ve bu işler için ayrılan kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılmasına olanak sağlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İl Genel Meclisi tarafından kısıtlı olan mali kaynaklar 

dikkate alınarak onaylanan bütçe ve performans programı çerçevesinde, İl Özel İdaresinin görev ve 

sorumluluk alanında bulunan ve programa alınmış yatırım hizmetlerinin aksatılmadan ve zaman 

kaybına neden olmadan yürütülmesi, mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına 

olanak sağlanması amacıyla, iş makinelerinin iş mahallindeki güvenli bir yere park edilerek 

muhtarlara emanet edilmesi, sabah çalışma saatinin başlaması ile servis aracıyla ekiplerin direk iş 

mahalline sevklerinin sağlanması, dönüşlerin ise mesai bitiminde İdarede olacak şekilde 

planlanması, iş mahallinin olduğu ilçenin yetkilileri ve köy muhtarlarıyla irtibata geçilerek 

çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulması suretiyle denetimlerin hassasiyet içerisinde 

yürütülmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

      İl Genel Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 02.02.2015 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 30 

Ocak - 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan şiddetli lodos fırtınası nedeniyle zarar gören çiftçilere İl 

Özel İdaresi bütçesinden hibe desteği verilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; lodos fırtınası 

nedeniyle seralarda meydana gelen büyük hasarlardan dolayı zarar gören çiftçilere, İl Özel 

İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin Köy Futbol Sahalarının Bakım Onarım Projesi faslında 

bulunan ₺70.000,00 ödeneğin hibe olarak verilmesinin mevzuat açısından mümkün olup 

olmadığının detaylı bir şekilde irdelenerek, sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için 

ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

      5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet 

alanında bulunan sıcak asfalt kaplı yolların; Kurum ve Kuruluş, Firma – Şirket veya Şahısların 

ticari hat geçirmeleri veya hizmet amaçlı çalışmaları sonucunda yapılan kazılardan dolayı bozulan 

kısımlarının onarılmasında kullanılmak üzere sıcak asfalt için 2015 yılında uygulanacak ceza ve 

ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize 

havaleli 06.02.2015 tarih ve 637 sayılı teklif yazıları okundu. 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.  

         

      İl Genel Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.02.2015 tarihli dördüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve 

Sağlık Komisyonuna havale edilen, Yalova Esenköy Belediyesi tarafından Esenköy-Çalıdere 

Mevkiinde yapılması planlanan paket arıtma tesisi için, orman iznine esas memba tahsis kararının 



 

alınabilmesi ve memba tahsisinin yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; içme suyu 

ihtiyacının karşılanması amacıyla Esenköy Belediyesi tarafından Yalova İli, Çınarcık İlçesi, 

Esenköy Beldesi, Çalıdere Mevkiinde yapımı planlanan paket arıtma tesisine isale etmek üzere, 167 

sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince, Esenköy Beldesi sınırları içerisinde 

bulunan Şelale suyunun (memba) yarısının içme suyu olarak kullanılması için Esenköy 

Belediyesine tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       İl Genel Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.02.2015 tarihli dördüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve 

Sağlık Komisyonuna havale edilen, Yalova Esenköy Belediyesi tarafından Çınarcık İlçesi, Esenköy 

Beldesi, Yenimahalle Mevkiinde yapılanan paket arıtma tesisinin orman iznine esas memba tahsis 

kararının alınması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, Yalova Esenköy Belediyesi tarafından Yalova 

İli, Çınarcık İlçesi, Esenköy Beldesi, Yenimahalle Mevkiinde yapımı planlanan paket arıtma 

tesisine isale etmek üzere, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince, 

Esenköy Beldesi sınırları içerisinde bulunan Şelale suyunun (memba) yarısının içme suyu olarak 

kullanılması için Esenköy Belediyesine tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

      

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.02.2015 tarihli dördüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve 

Sağlık Komisyonuna havale edilen, Armutlu Belediyesi tarafından yapılacak olan içme suyu isale 

hattı işi için Belediye tarafından Orman Bölge Müdürlüğünden alınacak olan orman iznine esas 

memba tahsis kararının alınarak Armutlu Belediyesine bildirilmesi teklifi hakkında İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Yalova İli, Armutlu Belediyesi 

tarafından yapılacak olan içme suyu şebekesine isale etmek üzere Belediye tarafından Orman Bölge 

Müdürlüğünden alınacak olan orman iznine esas alınacak Armutlu, İlçesi, Kale Mevkii, Kalederesi 

suyunun (memba) 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesi gereğince, içme suyu 

olarak kullanılması için Armutlu Belediyesine tahsis edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.02.2015 tarihli dördüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve 

Sağlık Komisyonuna havale edilen, Yalova İli, Merkez İlçe, Kadıköy Belediyesi tarafından 

Kadıköy Beldesinde yapımı planlanan içme suyu deposunun orman iznine esas memba tahsis 

karanının alınarak Kadıköy Belediyesine bildirilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan müzakereler 

neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. 

maddesi gereğince, Yalova Merkez Kadıköy Beldesinde yapılacak olan içme suyu deposunun 

orman iznine esas olmak üzere Kurtköy bölgesi Demirhurda, Sarıkaya ve Kapılıçınar kaynak 

suyunun içme suyu olarak kullanılması için Yalova Merkez Kadıköy Belediyesine tahsis edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2015 yılı Şubat ayı olağan toplantısının 05.02.2015 tarihli dördüncü 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 

ihtiyaç üzerine İl Özel İdaresinde 1 adet Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi teklifi 

hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, 

mevzuata uygun olmayan işlemler hakkında itiraz ve dava açma konusunda üzerine düşeni 

yapacağını, Mahkeme kararına aykırı atama yapıldığı takdirde suç duyurusu dahil ilgili makamlar 

nezdinde şikayette bulunacağını ve sonuna kadar konunun takipçisi olacağını, teknik eğitim 

gerektiren müdürlük kadrosuna atama yapılmasında yönetmelik hükümlerine riayet edilmesi ve 



 

idarenin bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini, mevzuata aykırı işlem tesis edilmesi halinde 

kısa süre sonra bu yanlışı düzeltmek için konunun tekrar meclisin önüne geleceğinin ihtimal 

dahilinde olduğunu, daha 2-3 ay önce ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle bir adet müdürlük kadrosunun 

iptal edildiğini, dolayısıyla gereksiz kadro ihdasının yapılmamasını ve bu hususta Mahkeme kararı 

doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, Bilgi 

İşlem Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi Bahar Doğan, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Mustafa 

Tunalı, İlami Başkan ve Hasan Çetinkaya’nın ret oyuna karşı, toplantıda mevcut diğer üyelerin evet 

oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  

 

        Dilek ve Temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Bahar Doğan tarafından Meclis 

Başkanlığına hitaben verilen soru önergesi okundu. Önerge sahibi Bahar Doğan söz alarak, 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 6. maddesinde ÇDP yetkisinin İl Genel Meclisi ve Belediye 

Meclisine verildiğinin açık olduğunu, 5302 sayılı Kanunun ÇDP ile ilgili hükmün yürürlükte 

bulunduğunu, bu hüküm iptal edilmediği müddetçe Kanun Hükmünde Kararname ile yetki devrinin 

olamayacağını, ÇDP yapma yetkisinin hangi kurumda olduğuna dair İçişleri Bakanlığından daha 

önce alınan görüşle birlikte, 5302 sayılı Yasanın 18. maddesi kapsamında, soru önergesinde 

belirttiğim Çevre Düzeni Planı yapma yetkisinin hangi kurumda olduğuna dair tarafıma yazılı 

olarak bilgi verilmesini talep ediyorum dedi. 

 

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

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

olağan toplantısının 02.03.2015 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında 

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

toplantısına son verildi.  
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