
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.09.2019 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
         
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Ertan 
ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, 
Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına 
başlandı. 
         
Gündemin birinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin uygulanması sırasında elde edilen ve 
İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan ₺5.000.000,00 (Beşmilyon Türk Lirası) tutarındaki ek gelirin, Mahalli İdareler Bütçe 
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince bütçelendirme cetvelinde belirtilen fasıl maddelerine gelir gider 
kaydedilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları ve ekli cetvel 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; söz konusu teklifin il genel meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine 
yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; İlimiz köylerinin ve köylerimizdeki turistik, tarımsal, kültürel ve tarihi değerler ile 
bu değerlere ait ürünlerin tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla “Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm Festivali” 
adıyla bir etkinlik düzenlenmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi 
verildi.  Meclis üyelerinden Ömer Aslan söz alarak, Yalova’da üretilen ürünlerin tanıtımının yapılması ve bu sayede 
pazarlanarak geniş kitlelerin beğenisine sunulmasının yararlı olacağını 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 üçüncü maddesinde yer alan; Yalova ve Köylerinin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda gelişimine katkıda 
bulunmak amacıyla “Vilayet Konferansları” adıyla konferanslar düzenlenmesi ve konferanslarda sunulan bilgi ve 
belgelerin belirli aralıklarla kitap halinde bastırılarak ilimizin kültür mirasına kazandırılması konusu müzakereye açıldı. 
Meclis Başkanı tarafından; yapılması planlanan organizasyon ve konferanslar hakkında meclise detaylı bilgi verildi. 
Yapılan müzakereler neticesinde; söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündesin dördüncü maddesinde yer alan; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve Yalova’nın kültür mirasına 
kazandırılmasına yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür mirasımıza 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 sit potansiyelinin 
tespitine yönelik başlatılan çalışmanın sonucuna göre konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
         
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.09.2019 Salı günü saat 15.30’de meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.09.2019 Salı günü saat 15.30’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Ertan 
ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, 
Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.       
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI ile Resul ÇİFTÇİ tarafından 53302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. 
maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 03.09.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergelerinde belirtilen; İlimiz, Altınova İlçesine bağlı 
Çavuşçiftliği Köyü ile Havuzdere Köyü arasında bulunan Denizcilik Meslek Lisesi yolunun bakım ve onarım işinin İl Özel 
İdaresi imkânlarıyla yaptırılması teklifinin, İl Genel Meclisinin bu ayki toplantısının 5. birleşimine yetiştirilmek üzere İmar 
ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 



 

Gündemin beşinci maddesinde yer alan; Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 24. 
maddesi gereğince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 2019-
2020 eğitim öğretim döneminde görev almak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından iki temsilcinin seçilmesi konusu 
müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 2019-2020 eğitim öğretim 
döneminde görev almak üzere İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ ve Mustafa TUNALI’nın seçilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının 
tespit edilmesi suretiyle röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimizde bulunan tarihi ve kültür varlıklarının ihyası için 
resmi kayıtlarda yer alan ve Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde tescilli olan İlimizdeki somut kültür varlıklarının 
(okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) envanter kayıtlarının bu 
Müdürlükten alınması, ayrıca tescilli olmayan kültür varlıklarının ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından ve 
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden arşiv kayıtlarının istenmesi, tespit edilecek kültür varlıklarının önem ve öncelik 
sırasına göre röleve projelerinin maliyetiyle birlikte hazırlatılması ve hazırlanacak proje doğrultusunda söz konusu tarihi 
eserlerin röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılmasına yönelik çalışmaların İdare tarafından yapılarak 
sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; Ülkemizde kivi üretiminin %60-%70’inin yapıldığı Altınova İlçesinde 19 Ekim 
2019 tarihinde düzenlenecek olan 7. Kivi Festivali Organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 
bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. 
Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, kivi üretiminin 
büyük bir kısmının Altınova İlçemizde yapıldığını, üreticilerimizin desteklenmesi bakımından bu tür tanıtımların önemli 
olduğunu, ilimizde çok sayıda organizasyonlar gerçekleştirildiğini, ancak bu organizasyonu gerçekleştiren derneklerin 
veya kuruluşların mali yönden yeterli kaynağa sahip olmadıkları için bazı problemlerin yaşandığını, kültür derneklerinin 
festivaller konusunda ayağını yorganına göre uzatmaları gerektiğini, belediyelerin de ayırabilecekleri mali kaynaklar 
nispetinde kültür dernekleri ile işbirliğine gitmelerinin daha doğru olduğunu, bunun için bir önceki birleşimde müzakere 
ettiğimiz “Yalova ve Köyleri Tarım, Kültür ve Turizm Festivali” adıyla bir etkinlik düzenlenmesinin önemli ve yararlı 
olacağını dile getirdi. Üyelerden Mustafa Tunalı söz alarak, kivi üretiminin sadece Subaşında yapılmadığını, Subaşının 
dışında da birliğe üye olanların bulunduğunu, kivi üretiminin ekonomik anlamda ilimize katkısının yadsınamaz olduğunu, 
istihdam konusunda da önemli bir yer teşkil ettiğini, buradaki tanıtımın kivi üretimi konusunda önemli olduğu gibi 
yapılan bilgi paylaşımıyla başka bölgelerdeki kivi üretimine de katkı sağlandığını, aynı zamanda ülkemizde üretilen 
kivinin bize yetmediğini, dolayısıyla yapılacak destek ve tanıtım çalışmalarıyla rekoltenin daha da arttırılarak kivinin dış 
ülkelere ihraç edilmesinin önemli ve yararlı olduğu yönündeki görüşünü dile getirdi, destek verdikleri için meclis üyesi 
arkadaşlarına teşekkür etti.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Altınova 
İlçesinde 19 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek olan 7. Kivi Festivali Organizasyonu kapsamında kullanılmak üzere İl 
Özel İdaresi Bütçesinden Altınova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına ₺30.000,00 (Otuzbin Türk 
Lirası) ödeneğin aktarılması, bundan böyle belediyelerimizin organizasyonuyla düzenlenen festival ve etkinlikler için İl 
Özel İdaresi bütçesinden maddi destek verilmemesi, önümüzdeki yıllarda kültür derneklerine verilecek destek veya 
festivaller için sağlanacak maddi yardım için İdare tarafından, yapılacak faaliyetin projesi, bu faaliyetlerin kapsam ve 
mahiyeti ilgili iş ve işlemler ile sağlanacak yardımın mali boyutu konularında hazırlık yapılarak meclise sunulması halinde 
kültür derneklerine veya tanıtım organizasyonları için ilgili kurum ve kuruluşlara İl Özel İdaresi bütçesinden maddi 
yardım verilebileceği 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. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy 
Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan Atış Poligonu için alternatif yerlerin araştırılarak uygun bir alanın tespit 
edilmesi, tespit edilecek alanın mülkiyeti, tahsis edilme durumu, maliyetiyle birlikte idari ve mevzuat yönleriyle İdare 
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 04.09.2019 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 04.09.2019 Çarşamba günü saat 15.30’de Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı.   
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Ertan 
ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, 
Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak 



 

üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.    
 
İl Özel İdaresinin ihtiyacına binaen; mevcut Müdürlüklerden Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile Su ve Kanal 
Hizmetleri Müdürlüğünün kapatılarak, 1. Dereceli Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü ile 1. Dereceli Su ve Kanal Hizmetleri 
Müdürü kadrolarının iptal edilmesi, bu iki Müdürlüğün iş ve işlemlerinin bir kısmını yapmak üzere Plan Proje Yatırım 
ve İnşaat Müdürlüğünün kurulması ve 1. Dereceli Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, 
Destek Hizmetleri Müdürlüğünün iş yoğunluğu nedeniyle Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün 
kurulması ve 1. Dereceli Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, İl Özel İdaresinin kültürel 
ve sosyal faaliyetlerini düzenlemek ve koordine etmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kurulması ve 1. 
Dereceli Kültür ve Sosyal İşler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi, kapatılan Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün bir 
kısım işleri ile tarıma yönelik iş ve işlemleri yapmak üzere Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün kurulması ve 1. Dereceli 
Kırsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 
meclisimize havaleli talep yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
üyelerinden Ali ÇORBACI söz alarak, meydan ve yolların temizliği ve yol etrafındaki dalların kesimi için makine alınması 
kararı alınmış, ancak köylerde yapılan temizlik ve benzeri çalışmaları yapacak vasıfsız düz işçi olmadığı için bazı 
olumsuzlukların yaşandığını, mümkünse düz işçi istihdam edilerek bu konularda yaşanabilecek problemlerin çözüme 
kavuşturulmasının yararlı olacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu ihdas ve tenkis teklifinin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi.  
 
İl Genel Meclis Üyesi Ertan ŞENER gündem dışı söz alarak, yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun ilk 
kıvılcımlarının atıldığı Sivas Kongresinin 100. Yılı münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum dedi. Meclis Başkanı da aynı yöndeki duygularını meclisle paylaştı ve 
gündem konularının görüşülmesine devam edildi.     
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İlimiz köylerinde bulunan köy mezarlıklarının durumlarının araştırılarak 
günümüzün şartlarına uygun olarak düzenlemesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis üyelerinden Resul ÇİFTÇİ söz alarak, komisyon raporlarına ilave olarak mezarlık kapı girişlerinin günü 
şartlarına uygun olarak düzenlenmesi, yönlendirme levhaları, çeşme ve mezarlıkların etrafının çevrilmesi gibi konularda 
çalışma yapılarak projelendirilmesi gerektiği yönündeki görüşünü meclise iletti. Meclis Başkanı; mezarlık kapı girişlerinin 
günü şartlarına uygun olarak düzenlenmesi, yönlendirme levhalarının bulundurulması, ihtiyaçların karşılanması için 
çeşme yapılması, bakıma muhtaç olanların onarılması ve yeni yapılması gereken mezarlıkların etrafının teknik şartlara 
uygun olarak tel ihata, beton veya taş duvar ile çevrilmesi konularında örnek proje hazırlanması hususlarının raporlara 
ilave edilmesi suretiyle raporların oylanacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde; İdareye yapılacak tekliflerin 
değerlendirilerek bakıma muhtaç olanların onarılması ve ihatası olmayan mezarlıkların etrafının teknik şartlara uygun 
olarak tel ihata, beton veya taş duvar ile çevrilmesi, ayrıca köylerimizde bulunan mezarlıkların kapı girişlerinin günü 
şartlarına uygun olarak düzenlenmesi, yönlendirme levhalarının bulundurulması, su ihtiyacının karşılanması için çeşme 
yapılması ve uygun alana sahip mezarlıklarda ihtiyaçları karşılayacak diğer yapıların tesis edilmesi konularında örnek 
projeler hazırlanarak hayata geçirilmesi için İdare tarafından gerekli çalışmaların yapılarak komisyonlara iletilmesinden 
sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi.  
 
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan başıboş sokak 
hayvanlarının rehabilite edilmelerine yönelik planlanan çalışmanın hayata geçirilebilmesi için belediyelerle ortak 
alternatif çözüm önerileri hakkında çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Selahattin ARAS tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
Başkanı; konu üzerinde çalıştığını, bazı araştırmalar yaptığını, özel sektörün sokak hayvanları için yapmış oldukları 
barınağın bulunduğunu, bunların tecrübesinden de yararlanarak bu konuda köklü çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi 
için çalışacaklarını söyledi. Üyelerden Oktay ATİK söz alarak, Çiftlikköy İlçesinde bu yönde yapılan çalışmaya dikkat 
çekti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; kronik bir sorun haline gelen başıboş 
sokak hayvanlarının barınma ve rehabilite edilmelerine yönelik sorunların nihai bir çözüme kavuşturulması amacıyla, bu 
kapsamda 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 meclisin bilgisine sunulması için tüm İhtisas 
Komisyonlarına süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut Şehitlik 
ve Tören alanının günümüz şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; idare tarafından bu yönde başlatılan çalışmanın devam ettiğini, bir sonraki 
yıl anma etkinliklerinin ilkbaharda yapılacağını ve günlerin de hızla geçtiğini, dolayısıyla İdarenin süreci hızlandırarak 
biran önce neticeye bağlayarak komisyonlara sunması gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Akköy Köyündeki mevcut Şehitlik ve Tören Alanının günümüz şartlarına uygun 
olarak yeniden düzenlenebilmesi için, İl Özel İdaresi kanalıyla şehitliklerle ilgili alternatif projeler tespit edilerek 
komisyonumuza iletilmesi, tespit edilecek alternatif projelerin İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi suretiyle 
uygun olan projenin seçilerek uygulanması konusunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; olası Marmara Depreminin verebileceği zararları azaltmak için gerekli 
tedbirlerin alınması ve Yeşil Mavi Yolun afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi konularında çalışma 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; arama kurtarma 
konularında Valilik kanalıyla başta Hemşehri dernekleri olmak üzere geniş kesimlere bilinçlendirme ve farkındalık 
eğitimlerinin verildiğini ve bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerine ihtiyaç oranında devam edileceğini dile getirdi. 
Önerge sahibi İdris DURMUŞ söz alarak, ilimizin birinci derecede deprem riski taşıdığını, köylerde de ikamet eden 
vatandaşlarımıza bilinçlendirme ve farkındalık eğitimlerinin verilmesinin yararlı olacağını, bu sayede afet tehlikesine 
karşı hazırlıklı olma ve bilinçli davranış gösterilerek olası afet anında zararları en aza indirme olanağının sağlanacağını, 
iki köyümüzde toplanma alanlarının mevcut olduğu ve bu alanların sayılarının daha da arttırılması gerektiğini, 1999 
Marmara depremi sonrasında büyük bir risk taşıyan gaz sızıntısı olduğunu, bu gibi konularda hazırlıklı olmak için çalışma 
yapılmasının faydalı olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Oktay ATİK söz alarak, orman yangınları başta olmak 
üzere diğer doğal afetlerin hayati önem taşıdığını, insanlarımızı bu konularda bilinçlendirmek ve orman yangınlarıyla 
beraber diğer doğal afetler konusunda hassas davranmaları sağlanarak, olası doğal afetlerin zararlarının en aza 
indirilmesine katkıda bulunmanın önemli ve gerekli olduğu yönündeki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler 
neticesinde; komisyon raporları doğrultusunda İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılarak sonucunu komisyonlarla 
paylaşılmasının ardından konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.09.2019 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddeleri gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 05.09.2019 Perşembe günü saat 15.30’da Meclis 1. Başkan Vekili Murat KAYA’ın 
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 
toplantıya iştirak ettikleri, Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Meclis Başkanının 
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 İsmail AKAR ile Hüseyin ALFAT tarafından 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. 
maddeleri kapsamında Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.09.2019 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması 
oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergelerinde belirtilen; İlimiz, Termal İlçesine bağlı Akköy 
Köyü, köy girişi yoluna 300 m, Çiçeklibahçe Mevkii yoluna 200 m. olmak üzere toplam 500 m uzunluğunda V kanal 
yapılması teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.09.2019 tarihli önerge 
okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; 5302 Sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun “Acil Durum Plânlaması” başlıklı  69. maddesinde; “İl özel idaresi, yangın, sanayi kazaları, 
deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla ilin özelliklerini de dikkate 
alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar….” denilmektedir. Küresel iklim değişikliği 
yağış rejiminin de değişmesine neden olarak anlık ve kuvvetli yağışlar, taşkınlar ve sellerin doğal afet kapsamında 
zaman zaman tarım alanlarına, yerleşim yerlerine ve altyapıya zarar verebilmektedir. İlimizdeki oldukça fazla olan 
derelerden dolayı, dere kenarları ve dere yataklarına yakın yerleşim alanlarının yağışta zarar görme riski söz konusu 
olabilmektedir. İlimizin değişen iklim ve yağış rejiminin yeni parametrelerine göre il özel idaresi yetki alanını kapsayacak 
şekilde; taşkın haritaları, taşkın tahminleri, taşkın havza alanlarının güncellenmesi, sel ve taşkın önleyici yapılar, koruma 
projeleri, stratejik politika ve uygulamalar, dere yataklarının ıslahı, eğimli arazilerin ağaçlandırılması, drenaj planlama ve 
uygulamaları, erken uyarı sistemleri, akarsu yataklarının doğal akış dengesinin korunması, denizle birleşim yerlerinin 
temiz ve açık tutulması, taşkın sularının kısa zamanda deşarj edilmesi, yağmur kanallarının yeterli olup olmadığı ve 
temizliği gibi başlıklarda ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirme toplantıları yapılarak,  

1. İlimizin mevcut durumu ve yapılmış olan çalışmaların tespiti, 
2. Değişen yağış parametrelerine göre yukarıda sayılan konuların revize edilerek yapılması gereken çalışmaların 

raporlanması, bu raporlar neticesinde çıkan sonuçlarla ani sel ve taşkınların verebileceği zararları azaltmak için 
ivedi olarak gerekli planlama ve yatırımların yapılması teklifinin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ertan ŞENER’in 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri kapsamında 
Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu sözlü önergesinin gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, sözlü önergesinde belirtilen; İlimiz Merkez İlçe, Safran Köyü, 1000 m’lik Susam Sokağı 
yolunun asfalt sathi kaplama işinin, meclisin gündeminde olan ve komisyonlara havale edilen aynı paraleldeki yolların 
asfalt sathi kaplama işleriyle birlikte değerlendirilerek, ile genel meclisinin bu ayki toplantının 5. birleşimine yetiştirilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 



 

 
Gündemin on üçüncü 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 tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkan Vekili Murat KAYA tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 

1. Hazine, Köy Tüzel Kişilikleri veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait atıl durumdaki boş arazilerin, başta 
Dürdane İnciri ekimi olmak üzere Yalova’nın iklim şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve çeşitlerinin 
geliştirilmesi ve özendirilmesine yönelik faaliyetlerde değerlendirilmesi için İl Özel İdaresi ile diğer ilgili Kurum 
ve Kuruluşların işbirliğinde gerekli çalışmanın yapılması, 

2. Çiftçi ve üreticilerimizin desteklenmesi ve özendirilmesi amacıyla, yine İl Özel İdaresi ile diğer ilgili Kurum ve 
Kuruluşların işbirliğinde alternatif küçük ve büyükbaş hayvan ırklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 
yönünde çalışma yapılması,   

3. Doğasıyla benzersiz bir potansiyele sahip İlimizin Çınarcık İlçesi sınırları içerisinde bulunan Ortaburun Göletinin 
olduğu bölgede bir mesire alanı yapılması, ayrıca başta İstihkâm Tepe olmak üzere atıl durumdaki mevcut 
mesire alanlarının bakım ve onarımlarının yapılarak, buralara canlılığın kazandırılması ve rağbetin artırılması, 

4. Yeşili, doğası denizi ve yaylarıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olan İlimizin turizm potansiyeli ve doğal 
zenginliklerinin ortaya çıkarılarak gerektiği gibi tanıtımının yapılması ve yerli ve yabancı turistlerin uğrağı haline 
dönüştürülmesine yönelik çalışma yapılması, 

5. Çınarcık İlçemizde kadın girişimciler tarafından zor şartlarda üretilen Çınarcık işi el sanatı ürünlerinin marka 
değerinin arttırılması için Çınarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kadın Girişimci Dernekleri, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Çınarcık Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresinin desteği ve işbirliğinde tanıtım ve diğer destek 
çalışmaların yapılması, 

6. Başta kadın girişimciler olmak üzere üreticilerimizin ve çiftçilerimizin desteklenmesine yönelik mikro kredi 
desteğinin sağlanabilmesi için Yönerge çıkarılması veya Kriter Belirlenmesi konularında İl Özel İdaresi 
tarafından etraflıca bir çalışma yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasından sonra konunun bir rapor 
halinde meclis sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul 
edildi. 

 
Gündemin on dördüncü 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; 
İlimiz köylerinde yaşayan yaşlı ve kendisine bakamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi kimsesizlere Köy Muhtarlıklarının 
imkanları dahilinde gerekli çözüm yollarının üretilerek, Muhtarlıklar eliyle tespit edilecek ihtiyaç sahibi yaşlı ve 
kimsesizlere günlük sıcak yemek desteğinin sağlanması, ihtiyaç halinde tespit edilecek yaşlı ve kendisine bakamayacak 
durumda olan ihtiyaç sahibi kimsesizlere Kaymakamlıklar (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri) aracılığıyla günlük sıcak 
yemek desteğinin verilmesi ve verilecek sıcak yemek desteği kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden Kaymakamlıklara 
gerekli ödeneğin gönderilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci 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. Meclis Başkan Vekili Murat KAYA tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İlimiz Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve 
turizm açısından çok önemli bir değer olan Kent Ormanının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kent Ormanındaki 
mevcut dere üzerine araç geçişini sağlayacak şekilde basit bir köprü imal edilebilmesi için, İdare tarafından Devlet Su 
İşleri ve Orman Bölge Müdürlüğünün görüş ve izinleri sorulmuş ve DSİ görüşünü İdareye bildirmiş olup, Orman Bölge 
Müdürlüğünden de görüş alındıktan sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.09.2019 Cuma günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet 
Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son 
verildi. 

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

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Eylül ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.09.2019 Cuma günü saat 15.30’de 
Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 
 
Meclis çalışmalarına başlamadan önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Ömer ASLAN, Fürkan ATEŞ, Ertan 
ŞENER, Hüseyin İNCE, Ali ÇORBACI, Resul ÇİFTÇİ, Mustafa TUNALI, İbrahim DÖNERTAŞ, Atalay BEŞTAŞ, Murat KAYA, 
Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT olmak 
üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.    
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi ile Muhtarlıklar bünyesinde ilaçlama yapmak üzere ortaklaşa 
çalışacak ekip oluşturularak, araç, personel ve ilaçların muhtarlıklar tarafından karşılanmak kaydıyla ilimiz köylerinde 
haşere ile mücadele yapılması yol ve yöntemlerinin tespit edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Armutlu İlçesi 



 

Köylerinde sinek ve çeşitli haşerelerle mücadele için ihtiyaç duyulan bir adet ilaçlama makinasının satın alınması 
kararlaştırılmış olup, 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 hangisiyle yapılmasının daha rantabl olacağı hususlarının araştırılarak, maliyetiyle birlikte sonucunun 
yazılı olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları 
karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil 
ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin koordinasyonunda bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine 
sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar arasında yer alan 1/25000 ölçekli ÇDP de konut 
alanı olarak gösterilen bazı alanların 1/50000 planda tarım alanı olarak gösterildiği, buna benzer daha başka sorun 
teşkil eden eksikliklerin olduğu, daha sağlıklı bir sonuca varmak için bu ve benzeri konularda sorun teşkil eden bazı 
düzenlemelerle ilgili titiz bir çalışmanın yürütüldüğü, yürütülen çalışmaların sonuçlanmasını müteakip gerekenin 
yapılacağı ve bilgimizin olacağı hususunda meclisi bilgilendirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; İlin uzun vadede ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanarak onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilen 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planındaki değişiklere yapılan itirazların ne şekilde 
sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
        İl Genel Meclisinin 02.09.2019 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan 
ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif 
yazılarında belirtilen; İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi 
hesaplarında tutulan ₺5.000.000,00 tutarındaki ek gelirin, bütçelendirme cetvelinde belirtilen fasıl maddelerine gelir 
gider kaydedilmesi teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 
belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi hesaplarında tutulan toplam ₺5.000.000,00 tutarındaki ek gelirin bütçenin ilgili fasıl 
maddesine gelir kaydı ile söz konusu ₺5.000.000,00 tutarındaki ödeneğin ₺150.000,00 sinin Gayrimenkul Mal Bakım 
ve Onarım Giderleri faslına, ₺150.000,00 sinin Çocuk Oyun Parkı Yapım İşi faslına, ₺150.000,00 sinin İmar Planları 
Yapım Projesi faslına, ₺825.000,00 sinin Yol Yapım Giderleri faslına, ₺500.00,00 sinin Yolların Beton Yağmur Kanalı 
Yapım İşi faslına, ₺750.000,00 Gölet Yapım Projesi faslına, ₺250.00,00 sinin İçme Suyu Tesisi Yapım Projesi faslına, 
₺1.000.00,00 sinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları faslına, ₺800.000,00 sinin Gayrimenkul Mal Bakım ve 
Onarım Giderleri faslına, ₺200.000,00 sinin Köylere Kamera Sistemi Kurulum Projesi faslına, ₺100.000,00 sinin 
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Projesi faslına, ₺25.000,00 sinin 5 İlçe Kaymakamı Akaryakıt Alımı faslına, ₺100.000,00 
sinin ise Bitkisel Üretimi Destekleme Projesi faslına gider olarak kaydedilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
        İl Genel Meclisinin 03.09.2019 tarihli ikinci birleşiminde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 13. maddeleri 
kapsamında, İl Genel Meclis Üyelerinden Ali ÇORBACI ve Resul ÇİFTÇİ tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen ve 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilip incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu 
ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 03.09.2019 tarihli önergelerinde belirtilen; İlimiz, Altınova İlçesine 
bağlı Çavuşçiftliği Köyü ile Havuzdere Köyü arasında bulunan Denizcilik Meslek Lisesi yolunun bakım ve onarım işinin 
yaptırılması teklifi hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde. Komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi önergede belirtilen yola ilave olarak aşağıda belirtilen; 

1. İlimiz, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü ile Havuzdere Köyü arasında bulunan Denizcilik Meslek Lisesi yolu 400 
m, 

2. Merkez İlçe, Sugören Köyü, Şose Altı Yolu 500 m,  
3. Merkez İlçe, Esadiye Sugören Köyü Yolu 300 m, 
4. Termal İlçesi, Akköy Köyü, Kafkas Sitesi ile Ülküm Sitesi Yolu 300 m,  
5. Akköy Köyü, Çiçekli Bahçeler Camii Alt Sokak ile Koruköy Belediye sınırı yolu 500 m, 
6. Koruköy Balıkçı Barınağı Yolu 150 m, 
7. Merkez İlçe, Safran Köyü, Susam Sokağı Yolu 1000 metre, 

olmak üzere, toplam 3150 metrelik yolların asfalt sathi kaplama işlerinin, mevcut programlı işlerin tamamlanması, asfalt 
sezonu, iklim şartları ve bütçe imkânları göz önünde bulundurularak İl Özel İdaresi imkânlarıyla yaptırılması hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi 
         

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

toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2019 Yılı Ekim ayı olağan toplantısının 01.10.2019 Salı günü saat 

15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2019 Yılı 

Eylül ayı olağan toplantısına son verildi.  


