
 
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan 
toplantısının birinci birleşimine 05.04.2021 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 Yasanın 11’inci maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 
Yönetmeliğinin 18’inci maddesi gereğince, İl Genel Meclisi Başkanının gizli oyla seçilmesi konusu müzakereye 
açıldı. Meclis Başkanı konu hakkında meclisi bilgilendirdi. Meclis Üyelerinden Ömer ASLAN söz alarak, bundan 
önceki dönemde meclisimiz tarafından yapılan verimli çalışmalar ve bu çalışmalar esnasında sunulan olumlu 
katkılarından dolayı meclis üyelerine ve idare çalışanları ile basın mensuplarına teşekkür etti. Yapılan 
müzakereler neticesinde; Meclis Başkanlığı için Hasan SOYGÜZEL ve Oktay ATİK aday olarak gösterildi. Yapılan 
gizli oylamanın tasnifi ve sayımı sonucunda Hasan SOYGÜZEL 12 oy, Oktay ATİK ise 6 oy aldı. Böylece kullanılan 
oyların tamamı geçerli olan 18 oyun 12’sini alan Hasan SOYGÜZEL İl Genel Meclisi Başkanlığına seçildi. Meclis 
Başkanlığına yeniden seçilen Hasan SOYGÜZEL güvenlerinden dolayı meclis üyelerine teşekkürlerini bildirdi ve 
ardından gündemin ikinci maddesine geçildi. 
 
Gündemin ikinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. maddesi ile İl Genel Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince, Meclis Birinci Başkan Vekili ve İkinci Başkan Vekili seçiminin ayrı 
ayrı yapılması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; ilk olarak Meclis Birinci Başkan Vekili  
için Murat KAYA ve Tahsin YENER aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylamanın tasnif ve sayımı sonucunda 
Murat KAYA 12 oy, Tahsin YENER ise 6 oy aldı. Böylece tamamı geçerli olan 18 oyun 12’sini alan Murat KAYA 
Meclis Birinci Başkan Vekilliğine seçildi. Meclis İkinci Başkan Vekili için İdris DURMUŞ ve Hüseyin ALFAT aday 
olarak gösterildi. Yapılan gizli oylamanın tasnifi ve sayımı sonucunda, İdris DURMUŞ 12 oy, Hüseyin ALFAT ise 6 
oy aldı. Böylece kullanılan oyların tamamı geçerli olan 18 oyun 12’sini alan İdris DURMUŞ Meclis İkinci Başkan 
Vekilliğine seçildi. 

 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11. maddesi ile İl Genel Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince, İki Asil Kâtip Üye ve İki Yedek Katip Üyenin ayrı ayrı seçilmesi 
konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, ilk olarak İki Asil Kâtip Üyeliği için Resul ÇİFTÇİ, 
İsmail AKAR, Mustafa TUNULI ve Hüseyin ALFAT aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylamanın tasnifi ve sayımı 
sonucunda, Resul ÇİFTÇİ ve İsmail AKAR 12’şer oy, Mustafa TUNALI ve Hüseyin ALFAT ise 6’şar oy aldı. Böylece 
kullanılan oyların tamamı geçerli olan 18 oyun 12’sini alan Resul ÇİFTÇİ ve 12 oy alan İsmail AKAR İki Asil Kâtip 
Üyeliklerine seçildi. İki Yedek Kâtip Üye için İbrahim DÖNERTAŞ, Ali ÇORBACI, Tahsin YENER ve Hüseyin ALFAT 
aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylamanın tasnifi ve sayımı sonucunda Ali ÇORBACI ve İbrahim DÖNERTAŞ 
12’şer oy, Tahsin YENER ve Hüseyin ALFAT ise 6’şar oy aldı. Böylece kullanılan oyların tamamı geçerli olan 18 
oyun 12’sini alan İbrahim DÖNERTAŞ ve 12 oy alan Ali ÇORBACI İki Yedek Kâtip Üyeliklerine seçildi.  

  
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 06.04.2021 Salı günü saat 12.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Nisan  ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan 
toplantısının ikinci birleşimine 06.04.2021 Salı günü saat 12.00’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, iki gün izinli 
sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam 
edildi.  
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN ve Oktay ATİK tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 06.04.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis 
Üyelerinden İdris DURUMŞ söz alarak aciliyetine binaen konunun bu ayki mecliste karar bağlanmasının yararlı 



 
 

 

olacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz Çiftlikköy İlçesi Taşköprü 
Beldesinde İstanbul-İzmir Otoyolunun Kılıç gişelerinden çıktıktan sonra Taşköprü Beldesi arasındaki yolda çukur 
ve göçükler bulunduğu, yol nedeniyle araçların zarar gördüğü, otoyol bağlantı yolu olarak kullanılmakta olan ve 
köy yolu standartlarındaki mevcut yolun otoyola giriş çıkış yapan ağır tonajlı araçlar ile traktör ve benzeri tarım 
araçları tarafından kullanılması nedeniyle trafik akışında sorunlar yaşandığı görülmekte olup, İl Özel İdaresi yol 
ağında bulunmayan İstanbul-İzmir Otoyolu Taşköprü Belediye Sınırı – Kılıç Gişeleri arasındaki sıcak asfalt yolun 
bozuk olan kısımlarının bakım ve onarımının yapılması teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 
son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.        
 
Gündemin dördüncü maddesinde yer alan; 5302 ayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi 
Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak olan üç İl Encümeni Üyeliği seçimi konusu müzakereye 
açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, Encümen üyeliği için Hasan SOYGÜZEL, Fürkan ATEŞ, Murat KAYA, 
Mustafa TUNALI, Tahsin YENER, Hüseyin ALFAT aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylamanın tasnifi ve sayımı 
sonucunda Hasan SOYGÜZEL, Fürkan ATEŞ ve Murat KAYA 11’er oy, Mustafa TUNALI, Tahsin YENER ve 
Hüseyin ALFAT ise 6’şar oy aldı. Böylece kullanılan oyların tamamı geçerli olan 17 oyun 11’ini alan Hasan 
SOYGÜZEL, 11 oy alan Fürkan ATEŞ ve 11 oy alan Murat KAYA 1 yıl süreyle görev yapmak üzere İl Encümeni 
Üyeliklerine seçildi. 
  
Gündemin beşinci maddesinde yer alan; İhtisas komisyonlarının seçimi konusu müzakereye açıldı. Yapılan 
müzakereler neticesinde; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 16. maddesi gereğince kurulması zorunlu olan Plan 
ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve 
Sağlık Komisyonu ile birlikte görülen lüzum üzerine Tarımsal Hizmetler Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme 
Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunun kurulması, bu komisyonlardan İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun yedişer kişiden, diğer komisyonların ise beşer kişiden oluşması 
oybirliğiyle kabul edildi. Kurulması kararlaştırılan komisyonlarda 1 yıl süreyle görev yapmak üzere partilerin 
meclisteki temsil oranına göre aday isimleri belirlendi. Her bir komisyon için belirlenen adayların seçimi için 
işaretle ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda; 
 
Plan ve Bütçe Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen İdris DURMUŞ, İbrahim DÖNERTAŞ, 
Hayrullah SARIHAN, Resul ÇİFTÇİ ve Ömer ASLAN ile CHP’den aday olarak gösterilen Oktay ATİK ve Tahsin 
YENER’in seçilmesi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.   
 
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Murat KAYA, Ali ÇORBACI, Furkan 
ATEŞ, İsmail AKAR ve Mustafa SELVİ ile CHP’den aday olarak gösterilen Ertan ŞENER ve Mustafa TUNALI’nın 
seçilmesi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Çevre ve Sağlık Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Resul ÇİFTÇİ,  Hasan SOYGÜZEL ve İl 
Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, AKPARTİ grubunun kendi üyeleri yerine 
aday olarak gösterdikleri MHP grubu üyesi Atalay BEŞTAŞ ile CHP’den aday olarak gösterilen Tahsin YENER ve 
Hüseyin ALFAT’ın seçilmesi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Ömer ASLAN, İdris 
DURMUŞ ve Hayrullah SARIHAN ile CHP’den aday olarak gösterilen Oktay ATİK ve Hüseyin İNCE’nin seçilmesi 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Tarımsal Hizmetler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen İbrahim DÖNERTAŞ, Hasan 
SOYGÜZEL ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, AK PARTİ grubunun 
kendi üyeleri yerine aday olarak gösterdikleri MHP grubu üyesi Atalay BEŞTAŞ ile CHP’den aday olarak gösterilen 
Tahsin YENER ve Hüseyin İNCE’nin seçilmesi mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Ali ÇORBACI, İbrahim 
DÖNERTAŞ ve Hasan SOYGÜZEL ile CHP’den aday olarak gösterilen Hüseyin İNCE ile Hüseyin ALFAT’ın seçilmesi 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonuna: AK PARTİ’den aday olarak gösterilen Fürkan ATEŞ, Mustafa SELVİ 
ve İsmail AKAR ile CHP’den aday olarak gösterilen Oktay ATİK ve Hüseyin ALFAT’ın seçilmesi mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi.     
  
Gündemin altıncı maddesinde yer alan; yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine 
(Arberetum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai (Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için gerekli çalışmanın 
yapılması konusu müzakereye açıldı. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN tarafından 
meclise bilgi verildi. Meclis Üyelerinen Hüseyin ALFAT söz alarak, yerin bulunmaması halinde Termal ilçesinde 
bulunan Arberetum içerisinde Bonsai Müzesinin kurulabileceğini, buranın ağaç müzesi için elverişli olduğunu ve 
korunaklı olması sebebiyle İdareye rahatlama sağlayacağını dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 



 
 

 

konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu 
oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin yedinci maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Faaliyet 
Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin stratejik plan ve performans hedeflerine göre hazırlanan 
Yalova İl Özel İdaresinin 2020 Yılı Faaliyet Raporundaki bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak tanzim edildiği, 
herhangi bir eksikliğin ve usulsüzlüğün bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu Faaliyet Raporunun kabulü 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 07.04.2021 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR  
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan 
toplantısının üçüncü birleşimine 07.04.2021 Çarşamba 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, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin 
ALFAT’ın toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Meclis Başkanı Hasan SOYGÜZEL ile mazereti olan Atalay 
BEŞTAŞ’ın ise toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya iştirak etmeyen Atalay BEŞTAŞ’ın 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 Resul ÇİFTÇİ, Ali ÇORBACI ve Mustafa TUNALI tarafından Meclis Başkanlığına 
hitaben verilen 07.04.2021 tarihli önergeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan 
müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; İlimiz, Altınova  İlçesi, Çavuşköy Köyü köy binasının bakım ve 
onarım işinin yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması teklifinin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Genel Müdürlükçe uygun görülen İlimiz, Termal İlçesi Nüfus Müdürlüğünün yeni konsepte uygun hale 
getirilmesine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık tarafından gönderilecek ₺100.000,00 ödeneğin 
eksik kalan kısmının İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması ile ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri 
Müdürlüğünün meclise havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin 
incelenerek bir rapora bağlanmak üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, İl Genel Meclisinin 05.02.2021 tarihli ve 27 sayılı kararı ile onaylanarak 
askıya çıkarılan, İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilerek karara bağlanması 
teklifi hakkında İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün  meclise havaleli 06.04.2021 tarihli ve 
1549 sayılı teklif yazıları okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN tarafından konu hakkında 
meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin İl Genel Meclisinin bu ayki olağan 
toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
         
Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan; İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, 1 adet 3’üncü Dereceli Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun 5. derece 
olarak, 1 adet 5’inci  Dereceli Mühendis Kadrosunun 3. derece olarak ve 1 adet 7’nci Dereceli Tekniker 
kadrosunun ise 1. derece olarak derece değişikliği yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğünün meclise havaleli teklif yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin İl 
Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde 
meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle 
kabul edildi. 
  
Gündemin onuncu maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk 
bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve 
çevre düzenlemesi yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; yapının mülkiyet ve imar durumu, proje, keşif ve 



 
 

 

maliyeti gibi hususlarda çalışma yapılarak sonucunun yazılı olarak komisyonlara iletilmesinin ardından konunun 
bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 
oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı İskele Mevkiinde, görüntü 
kirliliğine neden olan yerlerde gerekli tadilat ve bakım işleri ile çevre düzenlemesi işinin yapılması teklifi hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı İskele Mevkiinde, özellikle yaz döneminde yoğun turist 
akını olan bölgede çevre ve görüntü kirliliğine neden olan yerlerde oluşan olumsuzlukların giderilmesi için, 
İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak proje, keşif ve 
maliyetinin çıkarılması ve hazırlanacak proje ve keşif özeti doğrultusunda gerekli tadilat, bakım ve onarım işi ile 
çevre düzenlemesi işinin yaptırılması, giderlerinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden 
karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 08.04.2021 Perşembe günü saat 15.30’da meclis toplantı 
salonunda toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan 
toplantısının dördüncü birleşimine 08.04.2021 Perşembe 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, Murat 
KAYA, Mustafa SELVİ, Tahsin YENER, İdris DURMUŞ, Hayrullah SARIHAN, Oktay ATİK, İsmail AKAR ve Hüseyin 
ALFAT toplantıya iştirak ettikleri, Atalay BEŞTAŞ’ın 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.  
 
Meclis üyelerinin müştereken Meclis Başkanlığına hitaben verdikleri 08.04.2021 tarihli önergeleri okundu, 
gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis 
üyelerinde Ömer ASLAN ve Hüseyin İNCE söz alarak konu konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Üyelerden 
İdris DURMUŞ söz alarak, gıda paketlerinin verildiği kişilerin listelenmesi ve mükerrer yardım yapılmaması için 
için hazırlanan listelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilmesinin yararlı olacağını dile 
getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, önergede belirtilen; Koronavirüs (COVİT-19) pandemisi ile mücadele 
süresinde, pandemi nedeniyle köylerimizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla 1000 
adet erzak kolisi temin edilerek dağıtımının yapılması teklifinin, İl Genel Meclisinin bu ayki olağan toplantısının 
son birleşimine yetiştirilmek üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması Plan ve Bütçe Komisyonuna 
havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.        
 
Gündemin on ikinci maddesinde yer alan; Merkez İlçe, Safran Köyünde bulunan ve ‘Paşaköy Suyu’ olarak da 
bilinen kaynak suyunun akmakta olduğu köy meydanında bulunan iptidai çeşmenin, köyün tanıtımı ve gelişimine 
katkıda bulunmak ve sudan sıhhi şartlarda yararlanılmasını temin etmek amacıyla mimari yapıya uygun bir 
şekilde yeniden imar edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdür V. Necat AKIN tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu çeşmenin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 
yeniden imar edilmesi için İdarenin teknik elemanları ve işin uzmanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve 
araştırmanın yapılarak, yapının mevcut durumu proje, keşif ve maliyetinin çıkartılarak komisyonlara 
iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi 
hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.        
 
Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan; Milli Mücadele döneminde İlimiz Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 
1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce katledilen hemşehrilerimiz anısına bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı İdarenin teknik elemanı 
tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi; konu hakkında İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak, 
proje, keşif ve maliyetinin çıkartılarak komisyonlara iletilmesinden sonra konunun bir rapor halinde meclisin 
bilgisine sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.        
 
Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde halihazırda açık düğün 
alanı olarak kullanılan yerde, İl Özel İdaresi bütçe imkaları ile köy nüfusuna uygun büyüklükte çok amaçlı sosyal 



 
 

 

tesis binası yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
üyelerinden Murat KAYA söz alarak, İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle 2021 yılı içerisinde anılan 
sosyal tesis binasının yapılmasının mümkün olmadığını, 2021 yılı içeresinde proje, keşif ve maliyeti ile ilgili 
hazırlık yapılması ve 2022 yılı bütçesinde ödenek ayrılarak söz konusu binanın yapılmasının faydalı olacağını dile 
getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle, İlimiz, 
Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde halihazırda açık düğün alanı olarak kullanılan yerde, köy nüfusuna uygun 
büyüklükte çok amaçlı sosyal tesis binası yaptırılabilmesi için, İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde 
gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması suretiyle 2021 yılı içerisinde proje, keşif ve maliyeti hususunda 
hazırlık yapılması ve 2022 yılı bütçesine bu iş için gerekli ödeneğin ayrılarak söz konusu çok amaçlı köy binasının 
yapım işinin 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.        
 
Gündemin on beşinci maddesinde yer alan; İlimiz, Çınarcık İlçesi, Çalıca köyünde bulunan ve muhtarlığa ait olan 
hizmet binasının da bulunduğu köy konağının İl Özel İdaresi bütçe imkaları ile gerekli bakım ve onarım işinin 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı ve 
üyelerden Murat KAYA konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; konu hakkında İdarenin teknik elemanları tarafından yerinde gerekli inceleme ve 
araştırmanın yapılması suretiyle proje, keşif ve maliyetinin çıkartılarak komisyonlara iletilmesinin ardından 
sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve 
mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.        
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.04.2021 Cuma günü saat 14.00’da İl Özel İdaresi ana hizmet 
binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda toplanmak üzere Nisan ayı olağan toplantısının dördüncü 
birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI NİSAN AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 08.04.2021 Cuma günü saat 
14.00’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, 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.   
 
Yalova Valiliği himayesinde ve Yalova Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Yalova 
Belediyesi, İl Özel İdaresi, Yalova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Yalova İl Sağlık 
Müdürlüğü işbirliğinde, yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların evde hizmetlerinin sağlanması ve ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin işbirliği protokolü yapılması ile ilgili İl Özel İdaresi Kültür Hizmetleri Müdürlüğünün meclise 
havaleli teklif yazıları okundu. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim KARAHAN tarafından konu hakkında meclise 
bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, sö z konuusu teklifin bu ayki olağan toplantının beşinci 
birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemin on altıncı maddesinde yer alan; Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her 
geçen gün daha fazla hissedilmesi nedeniyle; köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk analizi 
raporunun hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı 
firmanın çalışması ve gelinen aşama konusunda meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi, akarsu yataklarının doğal akış dengesinin korunması, taşkın suların kısa zamanda 
deşarj edilmesi, yağmur kanallarının yeterli olup olmadığı konularının gözden geçirilerek, ani sel ve taşkınların 
verebileceği zararların azaltılması, aşırı yağışlar, kuraklık vb. durumlarda risk teşkil edecek, aynı zamanda 
vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehlikeye atacak risklerin tespit edilerek bertaraf edilmesi amacıyla 
hazırlanarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansına (MARKA) sunulan projenin tamamlanmasından sonra afet ve 
doğa olaylarına ilişkin genel risk analizinin bir rapor halinde İl Genel Meclisine bilgi sunulması hususu oylandı ve 
oybirliğiyle kabul edildi.    
 
Gündemin on yedinci maddesinde yer alan; İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul 
binasının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis Başkanı; binanın teknik yöndeki sıkıntıları, yapılan 
çalışma gelinen aşama ve uygulanacak yol ve yöntemleri ile ilgili meclise bilgi verildi. İl Özel İdaresi İmar ve 
Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Necat AKIN tarafından meclis bilgilendirildi. Meclis üyelerinden Mustafa TUNULI 
söz alarak, Subaşı beldesinde de buna benzer binanın olduğunu, buradaki yapı hakkında da bir takım sorunların 
olduğunu bunlarla ilgili eksikliklerin giderilmesi ve müze statüsü verilmesi çalışma yapılmasının önemli olduğunu 
dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, Altınova İlçesine bağlı 
Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak teknik ve mimari şartlara 



 
 

 

uygun şekilde “Etnografya Müzesi” olarak düzenlenmesi için İdarenin teknik elemanları ve işin uzmanların 
tarafından yerinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak mevcut durumu, proje ve keşif özetinin çıkartılarak 
ilgili Bakanlığa/Bakanlıklara gönderilmesi ve Bakanlıktan ödenek temini talebinde bulunulması, konu hakkındaki 
çalışmaların tamamlanmasından sonra neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması hususu oylandı 
ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin on sekizinci maddesinde yer alan; 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 uygulanacak 
projeler ile ilgili meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, 
projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi, yapılacak çalışmaların neticesinin bir rapor halinde meclisin bilgisine 
sunulması ve akabinde İl Genel Meclisinde değerlendirilerek karara bağlanması hususu oylandı ve oybirliğiyle 
kabul edildi. 
 
Gündemin on dokuzuncu maddesinde yer alan; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl 
Özel İdaresinin bir önceki yıl (2020) gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim 
Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince 
müzakereye açıldı. Komisyon Başkanı İdris DURMUŞ komisyon raporu içeriği, rapordaki uyarılar ve bu uyarılara 
uyulmasının gerekli ve yararlı olacağı hususunda meclisi bilgilendirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim 
KARAHAN Denetim Komisyonunun çalışma prensipleri, bundan önceki teftişlerde edinilen tecrübe ve raporlardaki 
eksikliklerin giderilmesine yönelik gösterilecek titizlikler hakkında meclise bilgi sunuldu. Meclis Başkanı 
denetimlerin genel işleyiş ile ilgili meclise bilgi verdi ve meclis çalışmalarına devam edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 06.04.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen 06.04.2021 
tarihli önergelerinde belirtilen; İl Özel İdaresi yol ağında bulunmayan İstanbul-İzmir Otoyolu Taşköprü Belediye 
Sınırı – Kılıç Gişeleri arasındaki sıcak asfalt yolun bozuk olan kısımlarının bakım ve onarımının yapılması teklifi 
hakkında ilgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar okundu.  Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporları doğrultusunda İl Özel İdaresinin yol ağında bulunmayan, ancak köye giriş çıkışlarda sorun teşkil etmesi 
ve vatandaşların mağdur olmalarına sebebiyet vermesi nedeniyle aciliyet arz etmekte olan Taşköprü Belediye 
Sınırı – İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç Gişeleri arasındaki sıcak asfalt yolun bozuk olan kısımlarının, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile bakım ve onarım işinin 
yaptırılması hususu işaretle oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 07.04.2021 tarihli üçüncü birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İl Genel Meclisinin 05.02.2021 tarihli ve 
27 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkarılan, İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü 1/5000 ölçekli Nazım İmar 
Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazın 
değerlendirilerek karara bağlanması teklifi hakkında ilgili komisyon tarafından hazırlanan raporlar okundu.  
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporu doğrultusunda köyün teknik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık 
ve spor alanı gibi ihtiyaçların karşılanması amacıyla, İl Genel Meclisinin 05.02.2021 tarihli ve 27 sayılı kararı ile 
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı 
süresi içerisinde 1 adet itirazın yapıldığı, 108 ada 7 nolu parsel malikinin itirazında belirtilen, yaklaşık 200 m²’si 
imar planı sınırı içerisinde kalan 108 ada 7 nolu parselin tamamının plan sınırı dışına çıkarılması ve bulunduğu 
imar adasının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin (c) fıkrası ile 3194 sayılı İmar 
Kanununun 8. maddesi gereğince yeniden düzenlenmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 06.04.2021 tarihli ikinci birleşiminde incelenerek bir 
rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, 1 adet 3. Dereceli Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun 
5. derece olarak, 1 adet 5.  Dereceli Mühendis Kadrosunun 3. derece olarak ve 1 adet 7. Dereceli Tekniker 
kadrosunun 1. derece olarak derece değişikliği yapılması teklifi hakkında hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinde halen 8’inci dereceli Mali 
Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunun 8/2 kademesinde görev yapmakta olan ve Mali Hizmetler Uzmanlık 
sınavı ile yabancı dil sınavını kazanan Mehmet Emin RAŞİTOĞLU’nun söz konusu kadroya atanabilmesi için, İl 
Özel İdaresinde münhal bulunan 3’üncü dereceli 1 adet Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunun 5’inci derece olarak 
derece değişikliği yapılması, ayrıca mükteseplerine binaen 5’inci dereceli 1 adet Mühendis kadrosunun 3’üncü 
derece olarak ve 7’nci dereceli 1  adet Tekniker kadrosunun ise 1’inci derece olarak derece değişikliği yapılması 
hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 08.04.2021 tarihli dördüncü birleşiminde incelenerek 
bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele 
sürecinde, köylerimizde yaşayan dar gelirli vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan 1000 (bin) adet 
erzak kolisinin temin edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; son derece tehlikeli olan ve tüm dünyaya yayılan Koronavirüs 
(Covid-19) salgını ile mücadele sürecine bağlı olarak köylerimizde yaşayan mağdur ve muhtaç kişilerin Köy 



 
 

 

Muhtarlıkları kanalıyla tespit edilerek, bu kişilere dağıtılmak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 
maddesi kapsamında İl Özel İdaresi imkanlarıyla 1000 (bin) adet gıda (erzak) paketinin temin edilmesi ve temin 
edilecek gıda paketlerinin İl Özel İdaresi ve Köy Muhtarlıkları eliyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, bedelinin ise İl 
Özel İdaresi bütçesinin Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı harcama kaleminde bulunan ödenekten 
karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
İl Genel Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısının 09.04.2021 tarihli beşinci birleşimin birinci 
oturumunda incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu havale edilen, Yalova Valiliği 
himayesinde yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların evde hizmetlerinin sağlanması ve ihtiyaçlarının 
karşılanmasına ilişkin işbirliği protokolü yapılması teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. 
Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Yalova Valiliği himayesinde ve Yalova Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Yalova Belediyesi, İl Özel İdaresi, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde ilimiz ve köylerinde yalnız yaşayan bakıma 
muhtaç yaşlıların evde bakım hizmetlerinin sağlanması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin projenin 
yürütülmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı ve 64’üncü maddeleri kapsamında ilgili kurumlarla 
işbirliği protokolü yapmak üzere İdareye yetki verilmesi, proje kapsamında tahakkuk edecek giderlerinin ise İl 
Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2021 Yılı Mayıs ayında yapılacak 
olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2021 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısının 
17.05.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan Meclis Toplantı 
Salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2021 Yılı Mayıs ayı olağan toplantısına son verildi.  


