
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 01.07.2019 Pazartesi 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, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, Mustafa 
SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Hüseyin İNCE’nin 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.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Resul ÇİFTÇİ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.07.2019 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İl Özel İdaresi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi uyarınca “İmar, yol, su, kanalizasyon, katı 
atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin 
hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.” Hükmü uyarınca, İlimiz köylerinde bulunan köy 
mezarlıklarından bazılarının bakımsız ve onarıma muhtaç durumda olduğu gözlemlenmekte olup, İl Özel İdaresinin 
görev ve sorumlulukları çerçevesinde İlimiz köylerinde bulunan mezarlıların durumlarının araştırılması, acil bakım ve 
onarım gerektirenlerin bütçe imkânları doğrultusunda bakım ve onarımlarının yapılması teklifinin, il genel meclisinin bu 
ayki toplantısının son birleşimde görüşülmesi benimsendi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İsmail AKAR ve Hüseyin AFLAT tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.07.2019 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut şehitlik ve tören alanının günümüz 
şartlarına uygun olarak yeniden yapılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden 
karşılanması teklifinin, il genel meclisinin bu ayki toplantısının son birleşiminde görüşülmesi benimsendi ve gündem 
maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara ait yapım işi ve malzeme alımı ile ilgili 
giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Kurumsalı altında ayrılan ve yazı ekindeki cetvelde belirtilen harcama kalemleri arasında, yine aynı cetvelde belirtilen 
tutarlar kadar aktarma yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli 14.06.2019 
tarihli ve 2991 sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin il genel meclisinin bu ayki 
toplantısının beşinci birleşime yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının 
(okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) tespit edilmesi, tespit edilecek kültür 
varlıklarının önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması, hazırlanan proje doğrultusunda Kültür ve 
Turizm Bakanlığından ve diğer yatırımcı kurum ve kuruluşlardan ödenek temini talebinde bulunulması, temin edilecek 
ödenek imkânları dâhilinde söz konusu tarihi eserlerin restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması konusu 
müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 09.04.2019 tarihli ve 77 sayılı kararı ile Yalova İl Özel 
İdaresinin de ortağı olduğu Yalova İli Turizm Birliği Meclisinde 5 yıl süreyle görev almak üzere İl Genel Meclisi 
Üyelerinden Hasan SOYGÜZEL ve Ömer ASLAN asil üyeliğe seçilmiş olup, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 
8. maddesi ile Birlik Tüzüğün 10. maddesi gereğince, seçilen asil üye sayısının yarısı olan 1 (bir) yedek üyenin seçilmesi 
konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, Yalova İli Turizm Birliği Meclisinde 5 yıl süreyle görev 
almak üzere İl Genel Meclisi Üyelerinden Fürkan ATEŞ’in seçilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 

Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza 
kazandırılması amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile varlığı ispatlanan ve 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 Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, bu konuda çok teferruatlı 
çalışmanın yapıldığını ve bu çalışmaların hızla ilerlediğini, çok hassas bir şekilde yürütülen bu çalışmanın 
tamamlanmasından sonra konunun il genel meclisinde değerlendirilmesinin önemli ve yararlı olacağını dile getirdi. İl 
Özel İdaresinin yetkili ve teknik elemanlarından Suat AKGÜN tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde ilgili 
kurum ve kuruluşlarıyla yapılan ve halen devam etmekte olan Tarihi Yalova Kağıthanenin İhyası Projesi ile ilgili 
çalışmaların sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususunu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.07.2019 Salı günü saat 10.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Temmuz ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 02.07.2019 Salı günü saat 10.30’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, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT 
olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; Yalova’da bulunan Termal ve Termal Kaplıcalarının tarihi, kültürel ve doğal 
güzelliklerinin tanıtılması, bölgenin kaynaklara dayalı gerçek tarihçesinin ortaya çıkarılması ve bölgenin jeolojik 
özelliklerinin belgelenmesi için İl Özel İdaresi, Halil İnalcık Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarih Araştırmaları Enstitüsü 
Derneği,  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Termal Kaymakamlığı ve Termal 
Belediyesi işbirliğinde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64. maddeleri kapsamında yapılacak protokol 
çerçevesinde bir çalışma yapılarak basıma hazır hale getirilmesi, yapılacak çalışma giderlerinin karşılanmasında 
kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak, Arberetumda bulunan 
ağaçların korunması ve bakımı konusu, Termal İlçesinde bulunan kapalı oteller ile kurşunlu ve valide hamamı gibi 
değerlerin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini sordu. Meclis Başkanı; bunun farklı bir konu olduğunu, 
planlanan proje kapsamında değerlendirilmesinin doğru olmadığını, o konularda ayrı bir çalışma yapılabileceğini söyledi. 
Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi husus oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yol ağında olmamasına karşın, İl Özel İdaresinin yol ağındaki 
köy yollarıyla bağlantılı olan kısımlarının, sıcak asfalt veya sathi kaplama yapılmış yol ağındaki köy yollarının 
bozulmasına neden olabilecek belli mesafedeki bağlantı yolları ile yapım programında bulunmayan ancak mevcut 
yollarla bütünlük arz ettiği için yapımı önem ve öncelik arz eden köy yolların sathi kaplama yapımı ve malzemeli, bakım 
ve onarım işlerinin yaptırılması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 
Meclis Üyelerinden Oktay ATİK söz alarak, Kılıç Köyü yolunun bazı bölümlerinde çökmelerin meydana geldiğini, trafiğin 
yoğun yaşandığı yol olması nedeniyle bu yolun bakım ve onarımının biran önce yaptırılmasının gerekli ve yararlı 
olacağını dile getirdi. Meclis Başkanı; teklifin içerisinde, programda bulunmayan ancak yapımı önem ve öncelik arz eden 
köy yolların bakım ve onarım işlerinin yaptırılmasının yer aldığını, o yolun da bu kapsamda değerlendirileceğini söyledi. 
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hakan ARSLAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, aciliyetine binaen söz konusu teklifin bu ayki toplantının 5. birleşimine yetiştirilmek 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 İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizin köy 
meydanlarının; köy yaşamının gelişen standartlarına ve köy sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak, oturma bankları, 
peyzaj ve çevre düzenlemeleri ile ağaçlandırma v.b. çalışmaları da içerecek şekilde düzenlenmesi ve bu çerçevede köy 
muhtarlıklarımızla ortak proje ve işbirliği yapılması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı; köy meydanları 
konusunda daha önce bazı çalışmaların yapıldığını, ancak yapacağımız köy meydanlarının hem daha farklı olacağını hem 
de köy muhtarlarının projelere dâhil edilerek onların sorumluluk almaları ve ellerini taşın altına koymaları bakımından da 
önemli ve yararlı olacağını söyledi. Meclis Üyelerinden Hüseyin ALFAT söz alarak, bölgedeki belediyelerden destek 
alınarak ve belediyeleri sürece dâhil ederek birlikte çalışma yapılması halinde sonuç alınması ve kalıcı olması 
bakımından önemli olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, köy 
meydanlarının köy yaşamının gelişen standartlarına ve köy sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlenmesinin 
önemli projeler olduğunu, önem arz eden bu projelerin komisyonlarda görüşülmesinden sonra meclisimizde 
değerlendirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi. Meclis Üyelerinden, Hayrullah SARIHAN söz alarak, İl Özel 

İdaresinin kısıtlı olan bütçesiyle parmakla gösterilecek derece ve sayıda projelerin hayata geçirildiğini, bu projelerin İl 
Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirildiğine dair halkın bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale 
edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde bulunan uygun bir alana 
ihtiyaç duyulan bir adet atış poligonu yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, Sayın Valimizle Avcılar Derneğini ziyaretimizde, Sayın 
Valimiz dernek üyelerine İl Özel İdaresi tarafından gerekli yerin bulunacağını ve oraya atış poligonunun yapılacağını 
söyledi. İdare tarafından başlatılan çalışmaların hızlandırması ve sürecin biran önce tamamlanarak karara 
bağlanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 



 

İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde uygun bir alana yapılması planlanan atış poligonu yerinin mülkiyeti, 
idari ve mevzuat yönleri, maliyeti gibi konularda İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmanın tamamlanarak 
sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 

komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.07.2019 Çarşamba günü saat 16.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 03.07.2019 Çarşamba günü saat 16.30’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, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT 
olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin 
aksatılmadan yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve sık sık arıza yapması nedeniyle yatırım 
programında olan işlerin yerine getirilmesinde aksamalara sebep olan, aynı zamanda ekonomik ömrünü doldurması 
nedeniyle de bakım ve onarımı rantabl olmayan 1993 model Çekicinin yerine, ihtiyaç duyulan yeni bir adet Çekicinin 
satın alınması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarından belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan hizmetlerin aksatılmadan 
yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan 1 adet çekicinin Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin görev alanından bulunan köylerin köy meydanlarının ve köy 
yollarına ait su kanallarının temizliği, yol etrafındaki dalların kesilmesi ve çimlerin biçilmesi için ihtiyaç duyulan bir adet 
çok amaçlı makinenin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla satın alınması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarından belirtildiği gibi; çok amaçlı makinenin satın alınabilmesi için, İl Özel İdaresi 
kanalıyla gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, bütün köylerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak kapasite ve teknik 
özelliklere sahip makinenin maliyeti ve nereden tedarik edilebileceğine dair hususları içeren raporun komisyonlara 
iletilmesinden sonra, konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan başıboş sokak 
hayvanlarının kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 03.06.2019 tarihli ve 112 sayılı kararı ile İl Özel İdaresinin 2019 yılı 
bütçesinde mevcut olan ₺70.000,00 ödeneği çerçevesinde, yerel yönetimlerle yapılacak protokol kapsamında öncelikle 
sokak hayvanlarının yakalanıp kısırlaştırılması, tedavisinin yapılarak kulak numaralarının takılması ve alındıkları yere geri 
bırakılması kararlaştırılmış olup, ayrıca kronik bir sorun haline gelen başıboş sokak hayvanlarının barınma ve rehabilite 
edilmelerine yönelik planlanan çalışmanın hayata geçirilebilmesi için İl, İlçe ve Belde Belediyelerinde bu hususta var 
olan sorunlar, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ve varsa yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi kanalıyla 
belediyelerden bilgi alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyünde yağmur suyu kanalları yapımı ile köy 
mezarlığı bölgesinde kayan istinat duvarının yeniden yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; 
İl Encümeninin almış olduğu 08.03.2018 tarihli ve 62 sayılı kararında da, İdare tarafından hazırlanan teknik raporda 

belirtilen nedenlerle anılan bölgede İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla istinat duvarı yapılmasının uygun olmadığı 
anlaşılmış olup, yerinde yapılan incelemeler neticesinde, İdareden ve Köy Muhtarlığından alınan bilgiler doğrultusunda 
ve bütçe imkânları dâhilinde Safran Köyündeki yağmur suyu kanallarının, köyde yapımı planlanan parke taşı döşemesi 
işi ile birlikte bir iş programı çerçevesinde gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ 
ve Atalay BEŞTAŞ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.07.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme 
alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önerge sahiplerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, ilaçlama konusunda genel bir 
değerlendirmede bulundu. Meclis Üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, bunun hassasiyet içeren bir konu olduğunu, 
bütün köylerin ihtiyacını karşılayacak nitelik ve kapasiteye sahip ilaçlama aracının satın alınması konusunun detaylı bir 
şekilde irdelendikten sonra konunun meclisimizde karara bağlanmasının daha doğru olacağı yönündeki görüşünü 
meclise iletti.  Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz; Armutlu İlçesinin merkeze olan uzaklığına 



 

bağlı olarak ilaçlama aracının kira bedelinin yüksek olmasından kaynaklanan sorunların bertaraf edilmesi amacıyla, İl 
Özel İdaresi ile Muhtarlıklar bünyesinde ilaçlama yapmak üzere ortaklaşa çalışacak ekip oluşturularak, araç, personel ve 
ilaçların muhtarlıklar tarafından karşılanmak kaydıyla ilaçlama yapacak makinanın İl Özel İdaresi imkânlarıyla satın 

alınması teklifinin, il genel meclisinin bu ayki toplantısının 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 oybirliğiyle kabul edildi.   
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.07.2019 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Haziran ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddeleri gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 04.07.2019 Perşembe 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, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT 
olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
devam edildi.          
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Hüseyin ALFAT ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben 
verilen 04.07.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun Köyünün eksik olan kanalizasyon hattının 
tamamlanması teklifinin incelenerek bir rapor bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık 
Komisyonuna havale edilmesi konusu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Murat KAYA, Hüseyin ALFAT ve Tahsin YENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben 
verilen 04.07.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Çalıca Köyü, Cami altı sokakta sağlı sollu 200 m. 
uzunluğunda V kanal yapılması teklifinin incelenerek bir rapor bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi konusu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; Ermeni ve Rum çetelerinin İlimizde katlettikleri şehitlerimizin aziz 
hatıralarının yaşatılması ve katliamın zihinlerden silinmeyerek geniş kitlelerin tarih bilincinde yer edinilmesi amacıyla, 
5302 sayılı Kanunun 6 ve 64. maddeleri kapsamında gerekli çalışmanın yapılması, yaşanan bu olayları bir belgesel 
niteliğinde görsel ve yazılı olarak hazırlatılarak yeteri kadar çoğaltılması ve basımının yapılarak geniş kitlelerin bilgisine 
sunulması, bu çalışmalar için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından Yalova Üniversitesin bu yönde bir çalışma 
içerisinde olduklarını Türk Ocakları Derneğinin destek verdiğini sanat ve tasarım fakültesi projeye destek verdiklerini 
dile getirdi.  Meclis üyelerinden İbrahim DÖNERTAŞ söz alarak, Kapaklı ve diğer bölgelerde bulunan Şehitlikleri 
sembolize eden levha veya benzeri yazılı materyallerin bulundurulmasının önemli olduğu yönündeki görüşünü meclise 
iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi 5302 sayılı Kanunun 6 ve 64. maddeleri 
kapsamında yapılacak anlaşmaya (protokol) uygun olarak İl Özel İdaresi ve bu konuda çalışma yapan İlin tarihine dair 
bilgi sahibi Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek) ile işbirliği içerisinde, yaşanan tüm olayların bir belgesel niteliğinde görsel 
(CD) ve yazılı (Kitapçık) olarak hazırlatılarak yeteri kadar çoğaltılması ve basımının yapılarak geniş kitlelerin bilgisine 
sunulması, ayrıca yapılacak bu çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.         
 
Gündemin on dördüncü 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. İl Özel İdaresi Yol ve 
Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hakan ARSLAN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 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 bir 
bütün halinde yerinde irdelenmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik 
açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. İl 
Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Selahattin ARAS tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Başkanı; 
Çınarcık İlçesine yapılan bir gezi sırasında Çınarcık el sanatı yapımı olan ürünü gördüğünü, tanıtımı konusunda ve ticari 
ürüne dönüştürülmesi bakımından yeteri kadar ilgi gösterilmediğini, bu ve benzeri el sanatı ürünlerine daha çok sahip 
çıkarak bunların hak ettiği derecede tanıtılması ve katma değer yaratılarak vatandaşlarımızın aile ekonomilerine katkı 



 

sunulması bakımından önemli olduğunu, Çınarcık İl Genel Meclis Üye arkadaşlarımızın bu konuya daha fazla ilgi 
göstererek bu ürünleri hak ettiği değere kavuşturmak ve daha çok tüketiciye ulaştırılmak için çaba sarf etmelerinin 
önemli ve yararlı olacağını söyledi. Meclis Üyelerinden Hüseyin İNCE söz alarak, biraz önce sözü edilen İstikamtepe 

mesire alanının çok muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu, buradaki mesire alanının İl Özel İdaresi kaynaklarıyla 
yapıldığını, buraya harcanan kamu kaynaklarının heba olmaması için belli bir disiplin içerisinde idari ve hukuki şartlara 
uygun olarak mesire alanlarının elden geçirilerek, mümkünse İl Özel İdaresi eliyle işletilmesi veya işletmecilere kiraya 
verilmesi, bu sayede hem İlin ekonomisine bir nebzede olsa katkı sunulması hem de vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla 
bu mesire alanlarını kullanmalarının çok önemli olduğunu dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, mesire 
alanlarının İl Özel İdaresi tarafından işletilmesi veya işletmecilere kiraya verilmesinin idari ve hukuki açıdan mümkün 
olup olmadığının İdare tarafından araştırılarak, sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesi, ayrıca bu konunun tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
           
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; İlimiz köylerinde yaşayan yaşlı ve kimsesiz olanların tespit edilerek, bu 
ihtiyaç sahibi kişilere sıcak yemek, giyecek vb. sosyal yardım desteğinde bulunulması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
Kaymakamlıklar aracılığıyla İl Özel İdaresi personellerinin katılımıyla bu durumda olan kimsesizlerin tespit edilerek 
İdareye bildirilmesi, tespit edilecek yaşlı ve kimsesizlere verilecek günlük sıcak yemeklerin maliyeti ve bu kişilere en 
ekonomik şekilde ulaştırılmasına dair yol ve yöntemlerin araştırılarak sonucunun bir rapor halinde komisyonlara 
iletilmesinden sonra, konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.07.2019 Cuma günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Temmuz ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.07.2019 Cuma günü saat 09.30’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, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Murat KAYA, Mustafa 
SELVİ, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, Tahsin YENER, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya 
iştirak ettikleri, Atalay BEŞTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 
 
Gündemin on yedinci 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde,  komisyon raporunda belirtildiği gibi, DSİ ve Orman Bölge Müdürlüğünden 
konu ile ilgili görüş ve izinler yazılı olarak istenmiş olup, söz konusu yolun İl Özel İdaresinin yol ağında olma durumu, 
yapılabilirliği, proje ve maliyeti gibi konuların teknik yönleriyle birlikte bir bütün halinde yerinde irdelenmesinden sonra 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan; 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; hazırlanan planın uzun vadede tüm tarafların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sonuçlanması ve önümüzdeki 
yıllarda kimi konularda plan değişikliğine gidilerek yaşanabilecek olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla, son 
şekli verilerek onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen plandaki değişiklere yapılan itirazların nevi, 
mahiyeti, itirazı yapan kurum kuruluş, oda ve şahıslar ile bu şahısların yaptıkları itirazların sayısı gibi konularda İdare 
ilgili kurumdan bilgi alınması, itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair 

değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
       
İl Genel Meclisinin 01.07.2019 tarihli birinci birleşiminde, İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Resul ÇİFTÇİ 
tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.07.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 
edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi hükmü 
uyarınca, İlimiz köylerinde bulunan köy mezarlıklarından bazılarının bakımsız ve onarıma muhtaç durumda olduğu 
gözlemlenmekte olup, İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde İlimiz köylerinde bulunan mezarlıların 
durumlarının araştırılması, acil bakım ve onarım gerektirenlerin bütçe imkânları doğrultusunda bakım ve onarımlarının 
yapılması teklifi müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
İl Genel Meclisinin 01.07.2019 tarihli birinci birleşiminde, İl Genel Meclisi Üyelerinden İsmail AKAR ve Hüseyin AFLAT 
tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 01.07.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul 

edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde 
bulunan mevcut şehitlik ve tören alanının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden yapılması, bedelinin ise İl Özel 
İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu 
hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak 
üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 01.07.2019 tarihli birinci birleşiminde, incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İl Özel İdaresinin yol ağında olmamasına karşın, İl Özel 
İdaresinin yol ağındaki köy yollarıyla bağlantılı olan kısımlarının, sıcak asfalt veya sathi kaplama yapılmış yol ağındaki 
köy yollarının bozulmasına neden olabilecek belli mesafedeki bağlantı yolları ile yapım programında bulunmayan ancak 
mevcut yollarla bütünlük arz ettiği için yapımı önem ve öncelik arz eden köy yolların sathi kaplama yapımı ve 
malzemeli, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Yapım Programında bulunan 
ve halen yapımı devam eden asfalt sathi kaplama yapılacak yolların maksimum %25’ini geçmeyecek kadarının, mevcut 
programlı işleri aksatmayacak şekilde İl Özel İdaresi bütçesi ve iş makineleri imkânlarıyla yaptırılması, bedelinin ise İl 
Özel İdaresi bütçesinin “Yol Yapım Giderleri” faslında bulunan ödenekten karşılanması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 03.07.2019 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlimiz; Armutlu İlçesinin merkeze olan uzaklığına 
bağlı olarak ilaçlama aracının kira bedelinin yüksek olmasından kaynaklanan sorunların bertaraf edilmesi amacıyla, İl 
Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla ilaçlama yapacak bir adet makinanın satın alınması teklifi hakkında ilgili komisyonca 
hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi ile 
Muhtarlıklar bünyesinde ilaçlama yapmak üzere ortaklaşa çalışacak ekip oluşturularak, makinayı taşıyacak araç, 
personel ve ilaçların Muhtarlıklar tarafından karşılanması kaydıyla, Armutlu İlçesi Köylerinde sinek ve çeşitli haşerelerle 
mücadele için ihtiyaç duyulan bir adet ilaçlama makinasının İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla satın alınması, ayrıca 
İdare tarafından bu işlerle iştigal eden deneyimli firmalardan ve tecrübeye sahip diğer kurum ve kuruluşlardan Merkez 
ve bağlı İlçelerin Köylerinin ilaçlama işinin, makine satın alınması veya hizmet alımı yöntemlerinden hangisinin daha 
rantabl olacağı hususlarının araştırılarak, maliyetiyle birlikte sonucunun bir rapor halinde komisyona iletilmesinden 
sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının 01.07.2019 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anaokulu, İlk ve 
Ortaokul Kurumlarının yapım ve onarım giderleri ile malzeme giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel 
İdaresi Bütçesinde mevcut ₺8.517.651.86 ödeneğin, yazı ekindeki cetvelde belirtilen harcama kalemlerine aktarılması 
teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul Kurumlarının yapım ve onarım giderleri 
ile malzeme giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. 
maddesi gereğince, ödenek alınması mümkün olan İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin 44 77 31 Kurumsalı 
altındaki İlköğretim Genel Onarım Projesi faslında bulunan ₺6.154.099,00, Okulların Depreme Dayanıklılığının 
Arttırılması Projesi faslında bulunan ₺363.552,86 ve Altınova Subaşı Ortaokul Yapım Projesi faslında bulunan 
₺2.000.000,00 olmak üzere toplam ₺8.517.651.86 ödenekten, yazı ekindeki aktarma cetvelinde belirtildiği gibi 
₺1.500.000,00 sinin Sultaniye Anaokulu Yapım Projesi faslına, ₺4.252.600,00 sinin Çiftlikköy İlçesi 20 Derslikli Ortaokul 
Yapım Projesi faslına, ₺2.000,000,00 sinin Süleymanbey Mahallesi 24 Derslikli İlkokul Yapım Projesi faslına, 
₺765.051,86 sinin ise Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
          

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

olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 01.08.2019 

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

kararlaştırılarak, 2019 Yılı Temmuz ayı olağan toplantısına son verildi.  


