
 

        İL GENEL MECLİSİNİN 18.10.2019 TARİHLİ  
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT TUTANAKTIR 

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin olağanüstü toplantısı 18.10.2019 Cuma 
günü saat 15.00’da Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL’ın 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 birinci maddesinde yer alan, Teröre karşı milletçe verdiğimiz mücadelenin en önemli aşamalarından birini teşkil 
eden ve halen devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, İl Genel Meclisimizin Türk Silahlı Kuvvetlerimize 
ve kahraman Mehmetçiklerimize desteklerini ifade etmek üzere temenni kararı ile ilgili Meclis Başkanı tarafından CHP 
Grup Başkanı Ertan Şener e söz verdi. Meclis üyesi Ertan ŞENER söz alarak, birlik ve beraberlik içinde Barış Pınarı 
Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu dile getirdi. 
 
Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak,  Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan 
biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden 

geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye 
halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede 
değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Yalova İl Genel Meclisi AK Parti Grubu olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve 
Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir 
kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. 
Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz ifadesini dile 
getirdi.  
 
Meclis Başkanı söz alarak, Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ=PKK=PYD=YPG terör 
örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce 
Suriyeli'nin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Yalova İl Genel Meclisi olarak 
destekliyor ve kahraman ordumuzun üstün başarılar elde etmesini bu kararımızla temenni ediyoruz. İl Genel Meclisimiz, 
kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır dedi. Meclis Üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, 19.10.2019 Cumartesi 
günü 7. Düzenlenecek olan Yalova-Subaşı Kivi Festivalinin gelirlerin Mehmetçik Vakfına bağışlayacaklarını meclise iletti. 
Barış Pınarı Operasyonu’na destek için meclis üyelerinin bu oturuma ait huzur haklarını Mehmetçik Vakfına bağışlaması 
teklif edildi. Huzur haklarının Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmasını hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
    
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, olağanüstü toplantıya son verildi.  


