
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 02.12.2019 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 devam 
edildi.    
 
Gündemin birinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde, “Komisyon raporları 
alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” 
hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2019 
yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Encümen 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki 
gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 
2020 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif sayılı yazıları 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy yerleşik alanı sınırları dışında inşa edilecek işyeri, bina, konut ve 
tesislerden tahsil edilecek hizmet bedeli için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2020 yılına göre 
güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif sayılı yazıları 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik elemanın olmamasından dolayı 
aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 36. maddesine istinaden İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak 
çalıştırılacak olan 1 (bir) Avukat, 1 (bir) Çevre Mühendisi, 1 (bir) İnşaat Mühendisi, 1 (bir) Maden Mühendisi, 2 (iki) 
İnşaat Teknikeri ve 1 (bir) Harita Teknikerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında bilgi 
verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündesin beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11. 
maddeleri gereğince, ihtiyaca binaen İl Özel İdaresinde 1 (bir) adet 1. Dereceli, 1 (bir) adet 3. Dereceli, 1 (bir) adet 4. 
Dereceli ve 2 (iki) adet 8. Dereceli olmak üzere toplam 5 (beş) adet Tekniker Kadrosunun ihdas edilmesi, ayrıca 
mükteseplerine binaen mevcut kadrolardan 5. Dereceli Mimar Kadrosunun 3. Derece, 9. Dereceli Mimar Kadrosunun 1. 
Derece, 4. Dereceli Tekniker Kadrosunun 1. Derece ve 4. Dereceli Teknisyen Kadrosunun 3. Derece olarak Derece 
değişikliği yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif yazıları 
okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclis bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.12.2019 Salı günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

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

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 03.12.2019 Salı 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 devam 
edildi. 
 
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel 
İdaresi hizmet alanında bulunan yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan 
yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için 2019 yılında 
uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2020 yılına göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım 
ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif sayılı yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 
teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl 
Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba 
kiralanmasına yönelik raporun hazırlanması için 2019 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2020 yılına 
göre güncellenmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün meclisimize havaleli teklif sayılı 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas 
Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel 
İdaresine verilen 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 Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinden Mustafa TUNALI söz alarak, 
raporda açıklandığı gibi ilimizdeki çiftçi üreticilerinin gelir düzeylerinin arttırılmasına yönelik başlatılan çalışma 
kapsamında kivi üretiminin artırılması, kurutulması ve paketlenmesi için geliştirilen projenin önemi hakkındaki görüşünü 
meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Meyvecilik Faaliyetlerinin 
Geliştirilmesi Projesi ve Yalova İlinde Yeni Alanlarda Kivi Demonstrasyon Projelerinin uygulanmasının yanı sıra 
Hacımehmet Köyündeki 22 dekar arazinin, İl Özel İdaresi imkânlarıyla tek yıllık bitki yetiştirmeye elverişli olacak şekilde 
düzenlenmesi, ayrıca İlimizin iklim şartları, arazi yapısı ve maksimum verimin elde edileceği tarımsal ürünler göz 
önünde bulundurularak, İl Kurum ve Kuruluşlar ile İdarenin işbirliğinde etraflıca bir çalışma yapılması ve tespit edilecek 
projelerin geliştirilerek hayata geçirilmesine devam edilmesi, “Çınarcık İşi” el sanatı ürünleri ile Armutlu İlçemizde 
üretilmesi planlanan “Gümüş İşletmeciliğinin marka değerinin arttırılması, tanıtımının yapılarak pazar payının istenilen 
düzeylere çıkarılması ve bu sayede yüksek katma değer elde edilmesine imkân tanınması amacıyla, Çınarcık İşi el sanatı 
ürünleri ile Armutlu Gümüş İşletmeciliği için eğitim materyallerinin temininde kullanılmak üzere talepte bulunanlara İl 
Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması, bütün bu çalışmaların neticesinin bir rapor halinde 
meclisin bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikçe sayıları artmakta olan başıboş 
sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 201 sayılı meclis kararından belirtilen çalışmaların ve 
değerlendirmelerin tamamlanmasını müteakip tespit edilecek yerlere Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulması 
çalışmalarına başlanması, İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinde Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu ve Kısırlaştırılması 
için ayrılan ₺70.000,00 (Yetmiş Bin Türk Lirası) ödenek ile protokol hükümleri kapsamında talep, şikâyet, köpek sayısı 
ve benzer sorunlar dikkate alınarak Merkez-Sugören ve Güneyköy, Altınova İlçesi, Fevziye, Geyidere ve Sermayecik, 
Armutlu-Fıstıklı ve Kapaklı, Çınarcık-Kocadere ve Ortaburun,  Çiftlikköy-Çukurköy, Kılıç, Dereköy ve İlyasköy Köylerinde 
olmak üzere toplam 13 köyde 200 (iki yüz) adet köpeğin kısırlaştırılması ve rehabilite edilmesine yönelik protokolde 
belirtilen kurum tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.12.2019 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.12.2019 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.        
         
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan personel servis araçlarından 2 (iki) 
adet Otobüs ile 1 (bir) adet 8 kişilik Minibüsün, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Spor Kulüplerine ve diğer Kurumlara il dışına 
yapılacak tahsislerde uyulacak şartlar ve kriterlerin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan 



 

raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin iş yükü ve personelin görev mahalline intikaline yönelik 
durumlar da göz önünde bulundurularak, hizmetlerin aksatılmasına mahal bırakmadan; araç tahsis taleplerinin İl Özel 
İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kanalıyla yapılması ve yapılacak bu taleplerin ilimizi temsil edecek olması ve 
kültürel, turizm, sportif ve eğitim faaliyetlerini kapsaması, ayrıca ilimizin tanıtımına ve gelişimine katkı sunacak nitelik 
taşımasıyla birlikte idari ve hukuki açıdan herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için her bir görevlendirme sırasında 
mevzuat hükümlerine uygun olarak detaylı protokol yapılması şartıyla, İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan personel 
servis araçlarından 2 (iki) adet Otobüs ile 1 (bir) adet 8 kişilik Minibüsün Sivil Toplum Kuruluşlarına, Spor Kulüplerine ve 
diğer Kurum ve Kuruluşlara il dışına görevlendirilmesinin uygun olacağı hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
          
Gündemin on birinci 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, önem ve 
öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı tarafından kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve restore 
edilerek kültür mirasımıza kazandırılması ilgili meclise detaylı bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; Tarihi Yalova Kâğıthanesi İhyası projesi çalışmalarında olduğu gibi İdare tarafından 
konu/eser/yapı vb. hakkında temel bir bilgiler (yer, zaman, yazışma vb.) ile araştırmalar yapılarak, İlimizde bulunan 
tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi ile ilgili çalışma yapılması, yapılan 
çalışmalar neticesinde tespit edilen kültür varlıklarının önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve 
hazırlanan projeler doğrultusunda söz konusu tarihi ve kültür eserlerinin röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza 
kazandırılmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması 
için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile varlığı ispatlanan ve ilk 
Kâğıthane olma özelliğine sahip olan Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür mirasımıza kazandırılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, İdareden 
alınan bilgi yazısında özetle; Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tahrir kayıtları, tapu kayıtları, Osmanlı arşivleri, İstanbul 
Müftülüğü, DSİ’den alınan bilgi ve belgeler ile konu hakkındaki basılı eserlerin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne sunulduğu, Kurulun 29.08.2018 tarih ve 3624 sayılı kararı gereği Bursa Müze Müdürlüğü 
nezaretinde bitki temizliği ve yüzeysel araştırma sonrası nihai kararın alınması için taşınmaz sahibinden 07.02.2019 
tarihinde Noter Muvafakatinin alındığı ve Bursa Müze Müdürlüğünce görevlendirilen personeller eşliğinde kurul kararının 
gereğini yerine getirecek şekilde tamamlandığı, Müze Müdürlüğü raporunun koruma bölge kuruluna olumlu olarak 
sunulduğu, ancak Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.10.2019 tarihli ve 4333 sayılı kararında, Yalova 
İli, Merkez İlçesi, Elmalık Mahallesi, 570 parselin, mülkiyeti şahsa ait olan, tescilsiz, sit dışı olduğu ve bu parselde 
değirmen kalıntısının bulunduğu, bitki temizliği ve yüzey araştırması yapılması istenen bu alanda ortaya çıkarılan 
kalıntıların 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında görülmediğinden tescilinin uygun olmadığı, bahsi geçen alanda 
olduğu iddia edilen Kâğıt Atölyesi ile ilgili yeterli görsel bilgi ve belge getirilmesi halinde konunun yeniden 
değerlendirilebileceği ifade edilmiş olup, kurul kararı göz önünde bulundurularak Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin ihyası 
konusunun meclisimizin gündeminde olan İlimizde tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit 
edilmesi, tespit edilecek kültür varlıklarının önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve hazırlanan 
proje doğrultusunda söz konusu tarihi ve kültür eserlerinin röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması 
teklifiyle birleştirilerek bir arada değerlendirilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.   
         
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemek ve azaltmak için 
gerekli çalışmaların yapılması ve Yeşil Mavi Yolun afet sonrası alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi konularında 
çalışma yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; toplanma 
alanlarının oluşturulması, yeşil mavi yolun afet anında alternatif ulaşım yolu olarak kullanılması, eğitimlerin verilmesi 
gibi konularda meclise bilgi verdi. Meclis Üyelerinden İdris DURMUŞ söz alarak, eğitimlerin verilmesine devam edilmesi, 
yapılan veya yapılacak çalışmalar hakkında İdare tarafından meclise bilgi verilmesi, Afet Müdürlüğü tarafından afet 
öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili meclisimizi bilgilendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi, bu 
çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi;  belediye yetki alanında bulunan toplama alanları gibi İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan 
bölgelerde de mevzuat hükümleri çerçevesinde toplama alanlarının oluşturulması, bu toplanma alanlarının gerekli 
fiziksel ve lojistik ihtiyaçlarının (su, elektrik vs.) önceden tespit edilerek günümüzün modern şartlarına uygun dizayn 
edilmesi, Afet anında yapılması gerekenlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde belli bir program çerçevesinde 
kapasitenin araştırılması ve arttırılması için Belediyenin yetki alanı dışındaki vatandaşlara farkındalık ve bilinçlendirme 
eğitimlerinin verilmesine devam edilmesi, Yeşil Mavi Yolun amacına uygun olarak planlara işlenmesi ve afet sonrası 
Karayolları tarafından belirlenen yolların alternatif ulaşım ağı olarak değerlendirilmesi öngörüsü ile bu yol güzergâhında 
ulaşımda sıkıntılı olabilecek alanların sürekli takip edilerek, varsa eksik olan levha, yol ikaz ve işaretlerinin eksikliklerinin 
giderilmesi ve gerektiğinde yol yenileme-genişletme çalışmalarının belli program çerçevesinde ve bütçe imkânları 
dâhilinde yaptırılarak sürekli kullanıma hazır halde tutulması, afetlere hazırlıkta ilimizde örgütlenerek çalışan STK’ların 
ekipman, teçhizat, kesintisiz iletişim için gereken teknik altyapı ve telsizlerin temini ile ihtiyaca göre verilecek eğitimlerin 
bütçe imkanları dahilinde ve yapılacak protokol çerçevesinde behemehal gerçekleştirilmesi, ayrıca İl Özel İdaresi 
tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yazı yazılarak, afet öncesi 
ve sonrası olası zararları en aza indirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla, İl Özel İdaresinin 
sorumluluk alanında bulunan öncelikle okullar olmak özere kamu binalarının incelenerek dayanıklılığının ve kapasitenin 
arttırılmasına yönelik çalışmanın bu Kurumlar eliyle yürütülmesinin sağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 



 

 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.12.2019 Perşembe günü saat 12.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI ARALIK AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2019 yılı Aralık ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 05.12.2019 Perşembe günü saat 12.00’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, Murat KAYA, Mustafa SELVİ, 
Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin ALFAT’ın toplantıya iştirak 
ettikleri, Atalay BEŞTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 
çalışmalarına devam edildi.  
   
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İl Genel Meclisinin 03.10.2019 tarihli ve 202 sayılı kararı ile 2020 yılında 
yapımı planlanan İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü sınırları içeresinde bulunan mevcut şehitlik ve tören alanının 
günümüz şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinden yeterli ödeneğin 
tahsis edilmesi konusu müzakereye açıldı. Ayrıca 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında İl 
Genel Meclisi Üyelerinden Ömer ASLAN ve Ertan ŞENER tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.12.2019 
tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede 
belirtilen; Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) kanalıyla uygulanan İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 281 ada, 1 
nolu parselde tescilli bulunan Mehmet Reşat Han Çeşmesi ile 238 ada, 4 nolu parselde Aşağı Mahalle Camiinin de dâhil 
olduğu Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi, Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesine, İl Genel Meclisinin 
05.10.2019 tarihli ve 216 sayılı kararı gereği eş finansman desteğinin sağlanabilmesi için gerekli olan ödeneğin tahsis 
edilmesi konusu ile Akköy sınırları içeresinde bulunan Şehitlik ve Tören Alanının günümüz şartlarına uygun olarak 
yeniden düzenlenmesi için yeterli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun İl 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 mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan grup yollarının dar olan 
kısımlarının genişliklerinin imkanlar dahilinde en az 7 metreye çıkartılması, ihtiyaç duyulan bölgelerde trapez kanalları 
yapılması, yolların etrafındaki otların ve çalılıkların temizlenmesi ve tehlike anında grup yollarında araçların trapez 
kanala rahat girip çıkabilecek şekilde düzeltilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan başta grup yolları olmak üzere tehlike arz 
eden yollardan, ilk etapta önem ve öncelik arz eden ve orman ve diğer izinler konusunda problem yaşanmayan, aynı 
zamanda genişletilmesi mümkün olan yollardan başlamak suretiyle, sıcak asfalt yapılmış yolların aciliyet arz eden dar 
kısımlarının imkânlar nispetinde 7 metreye kadar genişletilmesi işi ile bir tehlike anında araçların risk olasılığı taşımadan 
girip çıkabilecek şekilde yol kenarlarına trapez kanallarının yapım işinin bütçe imkânları çerçevesinde bir iş programı 
dâhilinde biran önce gerçekleştirilmesi, grup yolların kenarındaki otların, çalılıkların, bariyerlerin ve kedigözlerinin 
gözükmesini sağlayacak şekilde yolun her iki tarafından 1,5 m kadarının (yolun bitiminden) İl Özel İdaresi kanalıyla 
hizmet alımı yöntemiyle temizlenmesi, ayrıca orman ve diğer izinlerin alınması suretiyle gerekli tespitlerin yapılarak, İl 
Özel İdaresi’nin yol ağında bulunan başta grup yolları olmak üzere genişletilmesi mümkün olan yolların genişliklerinin 
en az 7 metreye çıkartılacak şekilde çalışma başlatılması, sıcak asfalt aşınma çalışması bittikten sonra bu yollara da 
trapez kanalların inşa edilmesi konularında İdare tarafından detaylı bir çalışma yapılarak sonucunun komisyonlarla 
paylaşılmasının ardından, konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 
oyladı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; Yapı stokunun 5-6 kat olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinde, mevcut 
halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemesi 
nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni konut yapımının önünü açmak amacıyla imar düzenlenmesinin yapılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Üyelerinden Murat KAYA söz alarak, plan 
tadilatı hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi;  kat 
artırımı hususunun değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı yapılması konularının İdare tarafından teknik ve idari 
yönden detaylı bir şekilde irdelenerek sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor 
halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oyladı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin 
yapılan işbirliği protokolü göz önünde bulundurularak, İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin 
hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm 
yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporlar 
okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Genel Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 
38 sayılı kararı ile OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin yapılan işbirliği protokolüne 
benzer çalışma yapılarak, ilimizdeki inşaat atıklarının depolanacağı hafriyat döküm sahalarının belirlenmesi ve söz 
konusu atıkların bertaraf edilmesi konusunda OSB’ler ile olduğu gibi belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve 



 

kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yollarının üretilmesi yönünde İdare tarafından etraflıca bir çalışma yapılması ve 
alternatif hafriyat döküm sahalarının tespit edilerek komisyonlarla paylamasından sonra konunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oyladı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.12.2019 Cuma günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet 
Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Aralık ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son 
verildi. 
 

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

 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Aralık ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 06.12.2019 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 sekizinci maddesinde yer alan; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. 
maddesi (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2019 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu 
olmayan ilçeler için 3’er hayırsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için ise 2’şer hayırsever vatandaşın 
seçilmesi İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün meclisimize havaleli 28.11.2019 tarihli ve 6407 sayılı teklif yazıları 
okundu. Meclis Üyelerinden Ertan ŞENER söz alarak, meclisimizde temsil edilen parti gruplarının işbirliğinde istişare ve 
konsensüs yoluyla aday belirlenmiş olsun isterdik, farklı partilerin önerdiği isimlerin mütevelli heyetlerinde temsil 
edilmesi bakımından Ak Parti ve MHP Gruplarının önerisinin dikkate alınarak aday belirlenmiş olsaydı katılımın esi iyi 
olacak Yapılan müzakereler neticesinde; İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 
2020 faaliyet döneminde görev almak üzere Yalova Merkez, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal İlçelerinde Kanunda 
belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının bulunduğunun anlaşılması üzerine 2’şer 
hayırsever temsilci, Altınova İlçesinde Kanunda belirtilen amaçlara yönelik sivil toplum kuruluşu olmadığı için 3 
hayırsever temsilcinin seçimi için aday isimleri belirlendi. Her bir ilçe için belirlenen adaylarla ilgili ayrı ayrı işaretle 
yapılan oylama sonucunda;  
 
Yalova Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Figen ABBASİOĞLU ve Şaban 
BALKAYA’nın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Altınova İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Ali Erkan, Hamit BINARCI ve Adnan 
ÇAKIR’ın seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Armutlu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Resul FİDANOĞLU ve Hüsnü İZMİR’in 
seçilmesi hususu oylandı Atalay Beştaş’ın ret oyuna karşın diğer üyelerin evet oyu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Çınarcık İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Serpil ERALTAN ve Ayşe ÖZDEMİR’in 
seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Çiftlikköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Asiye KOÇGAR ve Zeki ÖZDEMİR’in 
seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.        
        
Termal İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Ahmet EROĞLU ve Âdem BAŞARICI’nın 
seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan; 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; Yalova İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden istenen kurum görüşleri alınmış, 
alınan görüşlerde Tarım ve Orman Müdürlüğü, talep edilen alanın tarım parseli olarak belirlenmesi halinde 5403 sayılı 
Kanun kapsamı değerlendirileceğini bildirmiş, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü alternatif alan için olumsuz, atış poligonu olarak 
kullanılmak istenen alan için olumlu görüş vermiş, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yalova Orman İşletme Müdürlüğünün 
25.11.2019 tarihli ve 2432510 sayılı cevabi yazılarında ise, 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 ve 18. Maddeleri 
Uygulama Yönetmeliği gereği yetkinin Spor Bakanlığı veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde olduğu,  yönetmelikte 
belirtilen belgelerin tanzim edilerek Kurumlarına başvuruda bulunulması gerektiği ifade edilmiş olup, Merkez İlçe, 
Kurtköy Köyünde bulunan ve atış poligonu için uygun olan alanın tespit ve tescili amacıyla İl Özel İdaresi tarafından 
Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yazı yazılarak, mevzuat hükümleri çerçevesinde biran önce atış poligonu yerinin 
tescilinin sağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 



 

Gündemin yirminci 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, 
teknik, yasal ve 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 tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. 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 nevi, mahiyeti, itirazı yapan kurum kuruluş, oda ve şahıslar ile bu şahısların 
yaptıkları itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak 
sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için komisyonumuza süre verilmesi hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 05.12.2019 tarihli dördüncü birleşiminde gündemin on dördüncü maddesinde yer alan Termal İlçesi, 
Akköy Şehitlik ve Tören alanının yeniden düzenlenmesi için ödenek tahsis edilmesi konusu ile birlikte İl Genel Meclisi 
Üyelerinden Ömer ASLAN ve Ertan ŞENER tarafından verilen ve gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilip incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen önergede belirtilen, Güneyköy Kültür ve Turizm 
Destinasyonu Kapsamında Tarihi Sultan Reşat Çeşmesi Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesine eş 
finansman desteği sağlanması için İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinden yeterli ödeneğin tahsis edilmesi hazırlanan 
rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Termal İlçesi, Akköy sınırları 
içeresinde bulunan Şehitlik ve Tören Alanının günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesi işinde kullanılmak üzere 
₺400.000,00 ödeneğin, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, köy meydanından bulunan Mehmet Reşat Han Çeşmesi ve Aşağı 
Mahalle Camiinin (Büyük Camii) de dâhil olduğu Güneyköy Kültür Turizm Destinasyonu Kapsamında Tarihi Sultan Reşat 
Çeşmesi Meydan Düzenlemesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi için ödenmesi uygun görülen eş finansman desteği 
giderlerinde kullanılmak üzere ₺150.00,00 ödeneğin yeni açılacak olan fasıl maddesine aktarılması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan ve iş makinelerini çalışma bölgelerine sevk eden Mercedes 3351 6x4 çekici 
arkasına montajlı bir adet iki dingilli havuz tipi taşıyıcı Sal’ın (Lowbed), teknik özellikleri itibariyle gerek fren sistemi, 
gerek taşıma kapasitesi, gerekse bağlantı çeki sisteminin uyum sağlamaması, şasi ve taşıyıcı hatlarının metal 
yorgunluğu had safhada olması, korozyonlar kırılmalar onarılmayacak durumda olmakla birlikte bakım ve onarım 
giderlerinin her geçen gün artacak olmasından dolayı kullanılamaz durumda olan salın yerine, iş makinelerini işyerlerine 
nakli için ihtiyaç duyulan 1 (bir) adet 3 dingilli platform tipi taşıyıcı Sal’ın (Lowbed) DMO’dan satın alınması ile ilgili İl 
Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün meclisimize havaleli 06.12.2019 tarihli ve 6541 sayılı teklif 
yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm 
İhtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Özel İdaresinin 2019 Mali Yılı Bütçesinin uygulamaları sırasında bazı harcama kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna 
kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, bütçenin bazı harcama kalemlerinde mevcut olan ve yılı içerisinde harcanamayacağı 
anlaşılan ödenekten, ödenek ihtiyacı olan harcama kalemlerine aktarma yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün meclisimize havaleli 06.12.2019 tarihli ve 6542 sayılı teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Dilek ve temenniler maddesi kapsamında meclis üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, 2-3 tane arkadaşımızın dışındaki 
meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsi bu yıl (31 Mart 2019) yeni seçilmiş oldular ve seçildiğimiz günden şimdiye kadar 
olan bu kısa dönemde İl Özel İdaresinin kıt kaynaklarıyla örnek gösterilecek projeler ve hizmetlerin hayata geçirildiği, 
bundan sonra da halkımızın hak ettiği hizmetlerin hayata geçirilmesi için daha fazla çaba göstereceklerini dile getirdi. 
Emeği geçen meclis üyelerine ve İdare çalışanlarına teşekkür etti.   
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2020 Yılı Ocak ayında yapılacak olan 
olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2020 Yılı Ocak ayı olağan toplantısının 02.01.2020 Perşembe 
günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 
2019 Yılı Aralık ayı olağan toplantısına son verildi.  


