
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı Eylül 

ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 01.09.2014 pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı 

Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş Bahar Doğan, Kerem 

Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, Ertan Şener’in ise toplantıya iştirak etmediği, 

toplantıya iştirak etmeyen bu üyenin Meclis Başkanlığına hitaben vermiş olduğu mazeretlerini 

bildirir izin dilekçesi okundu, 5 gün, izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin birinci maddesinde yer alan, 6360 sayılı Yasa ile köy tüzel kişiliğine dönüştürülerek 

31.03.2014 tarihi itibariyle Yalova İl Özel İdaresine devredilen Kocadere Belediyesine ait 2010-

2014 yılarını kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı katkı payı borcunun ödenebilmesi için 

₺25.115,85 ödeneğin tahsis edilerek 2014 Mali Yılı Bütçesinin Kanalizasyon ve İçme Suyu Kredi 

Geri Ödeme Projesi faslına aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

meclisimize havaleli 29.08.2014 tarih ve 3780 sayılı 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. 

 

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, Yalova Çınarcık Ortaburun Göleti Sulaması Genel 

Vaziyet Planı dikkate alınarak, söz konusu inşaat çalışmalarının sorunsuz olarak devam edebilmesi, 

projenin zamanında bitirilebilmesi ve beklenen faydanın en kısa zamanda sağlanabilmesi amacıyla, 

İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan yollara paralel giden veya enine kesen hatlardan 

dolayı bozulan yollar için bedel alınmadan kazı izninin verilmesi ile ilgili Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü 26.08.2014 tarih ve 531092 sayılı 

yazıları okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, Cuma günü yapılacak olan toplantıya 

yetiştirilmek üzere konunun tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji belgesine 

paralel olarak hazırlanan Üçüncü Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı kapsamında, uyuşturucu 

sorununun arz azalımı ve talep azalımı süreçlerine yönelik dengeli bir yaklaşım benimsenerek, her 

İl’in kendi Yerel Eylem Planı çerçevesinde uyuşturucu maddelerle mücadele için yapılan 

çalışmalarda kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺10.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile 

ilgili Yalova Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün 22.05.2014 tarih ve 3087 sayılı yazıları okundu. 

Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan 

ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun ve Uygulama Yönetmeliği 

kapsamında; Armutlu Jeotermal Su Sistemi (ARJESS) Projesi geliştirilen, Termal Turizm Bölgesi 

olan Armutlu bölgesindeki jeotermal enerjiden faydalanmak ve doğal olarak üretilen bu milli 

kaynağını zenginleştirerek, ilçeyi ve bölgesini bir termal turizm merkezine dönüştürmek suretiyle, 

termal suyu tek bir merkezde toplayarak ilçe merkezine taşımak ve ilçe turizmine jeotermal kaynak 

sağlayan bir altyapı oluşturmak, bu sayede ilçede yaklaşık 7.500 kişilik termal tesislere yetecek 

kadar olan termal su potansiyeli için yapılması gereken “Termal Su Dağıtım Projesinin” Armutlu 

Belediyesince yaptırılması ile ilgili Armutlu Belediye Başkanlığının 29.08.2014 tarih ve 2824 sayılı 

yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş 



 

ve Hasan Çetinkaya söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Meclis Başkanı 

tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, DSİ 

tarafından yürütülen Ortaburun Göleti sulama suyu kanalları projesi ile ilgili görüşünü meclise 

iletti. Bahar Doğan söz alarak, sulama suyu kanalları kamu yararına olan bir proje olduğunu, 

İdarenin yetkili ve görevli personellerin görevlerini yerine getirmede acziyet içerisinde olduklarının 

anlaşıldığını, İdarenin işi, gerekli denetim mekanizmalarını işleterek zamanında tedbir almak 

olduğunu, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kendilerinin yapması gerektiği görevlerini 

meclise havale ettiklerini, görevini layıkıyla yapmayanlar hakkında gerekli uyarı mekanizmasının 

işletilmesinin yararlı olacağı hususundaki görüşünü dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

konunun Cuma günü yapılacak olan toplantıya yetiştirilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu 

ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.09.2014 Salı günü saat 14.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi. 
 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 02.09.2014 Salı günü saat 14.00’da Meclis Başkanı 

Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Ahmet Kaya, 

İlami Başkan, İbrahim Akay, Murat Bektaş, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un 

toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Ertan Şener’le birlikte Hüseyin İnce ve Muharrem Soyer’in ise 

toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis Başkanlığına hitaben 

vermiş oldukları mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri okundu, Muharrem Soyer’in 1 gün, Hüseyin 

İnce’nin ise 4 gün izinli sayılması oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu 

görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden önce, DSİ yetkilileri tarafından sunum eşliğinde Ortaburun 

Göleti Sulama Kanalları Projesi hakkında meclise detaylıca bilgi verildi. Ardından meclis 

çalışmalarına devam edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 01.09.2014 tarihli birinci birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere tüm İhtisas Komisyonlarına havale edilen, Yalova Çınarcık Ortaburun Göleti Sulaması Genel 

Vaziyet Planı dikkate alınarak, söz konusu inşaat çalışmalarının sorunsuz olarak devam edebilmesi, 

projenin zamanında bitirilebilmesi ve beklenen faydanın en kısa zamanda sağlanabilmesi amacıyla, 

İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan yollara paralel giden veya enine kesen hatlardan 

dolayı bozulan yollar için bedel alınmadan kazı izninin verilmesi konusu müzakereye açıldı. Meclis 

Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyelerinden İbrahim Akay ve Bahar 

Doğan söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, DSİ 

yetkilileri tarafından verilen bilgiler ışığında, İl Özel İdaresine ait olan ve mali kaynakların 

yetersizliği sebebiyle DSİ yatırım programına teklif edilen ve DSİ tarafından da planlaması 

yapılarak yatırım programına alınan, aynı zamanda İl Özel İdaresinin görev alanında kalan projenin 

bir kamu hizmeti olması hasebiyle yapılacak protokol çerçevesinde bozulan yollar için kazı bedeli 

alınmadan yol geçiş izninin verilmesi hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, 4916 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değişik; 167 

sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, İlimiz Merkez, Kurtköy 

Köyü’nde, talep dilekçesinin ekinde koordinatları belirtilen kaynak suyundan 10 lt/sn suyun, Hüsnü 

Yılmaz ve Burak Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan İçme Suyu Üretim 

Tesisinde doğal kaynak suyu olarak kullanılmak üzere adı geçen firma ve şahsa kiraya verilmesi ile 

ilgili talep dilekçeleri ve DSİ‘nin konuyla ilgili görüş yazısı okundu. Meclis üyelerinden Bahar 

Doğan söz alarak, dosya ekleri tamamlanmadan meclise sunulmasının doğru almadığını, yetkinin 

DSİ’de olduğunu, Gökçe Barajında 2011 yılından beri su sıkıntısının yaşandığını, tasarruflu 

kullanılması durumunda bu suyun 6040 kişiye yeteceğini, bundan sonra yapılacak taleplere cevap 

verecek nitelikte bir kararın alınarak bu tür taleplerin önünün kapatılması gerektiği yönündeki 

görüşünü meclise iletti. İbrahim Akay söz alarak, bundan sonra böyle bir teklifin gelmemesi için 

ticari amaçlı taleplerin baştan reddedilmesi gerektiğini söyledi. Yusuf Harputoğlu söz alarak, balık 

tesisi kurulabilmesi için bazı kriterlerin olduğunu, bu bölgede belirtilen kriterlere uyacak bir tesisin 

olmadığını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, DSİ’den alınan 15.08.2014 tarih ve 508392 

sayılı görüş yazılarında belirtilen, tahsisi istenen su kaynakları, Yalova İli ve çevre yerleşimlere, 

içme suyu temin eden, Gökçe Barajı Rezervuarını beslemek amacıyla projelendirilerek yapımına 

başlanmış olan, “Gökçe Barajı Kurtköy Derivasyon Projesi” kapsamındaki regilatör tesisi yağış 

havzası ve mutlak koruma alanı içerisinde kaldığından, bahse konu kaynakların “Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda kullanılması gerektiğinden, talep edilen suyun 

ticari amaçlı tesislerde kullanılması uygun görülmediği hususları göz önünde bulundurularak, 



 

mevcut taleplerin reddedilmesiyle birlikte bundan sonra ticari amaçlı yapılan taleplerin meclisin 

gündemine sevk edilmeden reddedilmesi hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul 

edildi. 

 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İlin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, 

kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak ihtiyaç fazlası haline gelen Müdürlük 

kadrolarının iptal edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar 

okundu. Meclis üyelerinden Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı İbrahim Akay söz alarak, teklifi 

sunduklarında dolu kadro konusunda bilgilerinin olmadığını, bu konuda daha sonra bilgiye sahip 

olduklarını, dolu kadronun iptal edilmesi mevzuat açısından sorun teşkil edebileceğini, dolayısıyla 

yalnızca boş kadronun iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, 

mevzuat açısından herhangi bir sorun yaşanmaması için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35. 

ve 36. maddeleri ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. 

maddesi gereğince münhal bulunan ve aynı zamanda ihtiyaç fazlası haline gelen Etüd Proje 

Müdürlüğü kadrosunun iptal edilmesi, dolu olan Yapı Kontrol Müdürlüğü kadrosunun ise aynen 

kalması hususu oylandı ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemin altıncı maddesinde yer alan, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 

Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova yolu işine ait tüneller, sanat yapıları, menfezler vs işlerin beton 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Taşlık Mevkii pafta 

7, parsel 404 deki 17.840 m² lik arsa üzerine kurulmuş olan Mobil Beton Üretim Tesisi için Zihni 

Üstün Oğulları İnşaat Şirketi adına Beton Santrali kurma izni verilmesi teklifi hakkında İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; burada 

üretilen malzemenin hiçbir suretle ticari amaçla satılmaması, ticari amaçla satılmasının tespiti 

halinde gerekli yaptırımların uygulanarak iznin iptal edilmesi, üretilecek malzemenin sadece sözü 

edilen yol projesinde kullanılması ve bahse konu yol yapım işinin bitiminde santralin sökülerek 

yerin santralden önceki haline getirilmek suretiyle İdareye teslim edilmesi kaydıyla adı geçen 

şirkete Mobil Beton Üretim Tesisi kurma izninin verilmesi hususu oylandı ve mevcudun 

oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       AROVA RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’nin EPDK’dan almış oldukları lisans üzerine, İlimiz, 

Armutlu İlçesinde 54 MW’lik Rüzgâr Santrali inşaat çalışmalarına başlanmış, şantiyenin ihtiyaçları 

için 35 m³/sa kapasiteli Beton Santrali kurulması ihtiyacı hâsıl olduğundan, Orman Bölge 

Müdürlüğünden kesin izin alınan şalt merkezinin içinde kurmak istedikleri Beton Santrali için 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda izin verilmesi ile ilgili Arova Res 

Elektrik Üretim A.Ş.’nin 02.09.2014 kayıt tarihli dilekçeleri okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifinin incelenerek bir rapora 

bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.09.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Eylül ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 03.09.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da Meclis 

Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Murat Bektaş, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi 

Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Ertan Şener ve Hüseyin İnce’nin ise toplantıya 

iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, Kocadere Belediyesinden İl Özel İdaresine devredilen 

araçlar ile İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve (teknik elemanlarca hazırlanan raporlar 

doğrultusunda) İl Genel Meclisinin 03.04.2013 tarih ve 42 sayılı kararına istinaden satışına karar 

verilen araçlardan 3 adet kepçe ile 2 adet Ford Cargo kamyonun talep eden Belediyelere satılması, 

diğer araçların ise yeniden ihaleye çıkarılarak piyasaya satılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, sağlıklı bir kararın 

alınmasına olanak sağlanması amacıyla İdareden hukuki mütalaanın alınması için Cuma gününe 

kadar komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, Termal-Üvezpınar-Sudüşen Şelalesi mevkiinde 

bulunan elektrik isale hattının, UEDAŞ tarafından TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedel 

karşılığında satın alınıp, ortak kullanım haline gelecek olan kısmının işletme ve bakım faaliyetleri 

UEDAŞ tarafından yapılmak suretiyle, tesisin ortak kulanım haline gelen/gelecek kısımlarının 

kısmen UEDAŞ’a devredilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 5.930,00 bedel alınmak suretiyle raporda belirtildiği 

doğrultuda elektrik hattının UEDAŞ’a devredilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan, Valiliğin bünyesinde oluşturulan Ulusal 

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca, İl Özel İdaresi ana hizmet binasında yapılan 

inceleme ve denetleme sonucunda, engellilerin kullanımını gerektiren otopark, asansör, tuvalet, 

merdiven, kapı, pencere vb. hizmetlerle ilgili eksikliklerin giderilmesi ve bu işlerde kullanılmak 

üzere 150.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 

raporlar okundu. Plan ve Bütçe Komisyon başkanı İbrahim Akay ve meclis üyelerinden Yusuf 

Harputoğlu söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, 

gerekli incelemenin yapılması için ilgili komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi. 

        Yalova Bölge 2. Amatör Kümede 2014-2015 futbol sezonunda mücadele edecek olan Fıstıklı 

Gençlik ve Spor Kulübünün ihtiyacı olan antrenman malzemelerinin İl Özel İdaresince temin 

edilmesi ile ilgili Fıstıklı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin 15.07.2014 tarih ve bila sayılı talep 

yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz 

konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

İl Genel Meclis Üyelerinden Murat Bektaş tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 

03.09.2014 tarihli önergesi okundu, gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Önergede 

belirtilen, Yalova Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin 8. maddesinin 5. bendi uyarınca meclis üye 

tam sayısının %30 oranına göre 5 yıl süreyle görev almak üzere il genel meclisi üyeleri arasından 5 

temsilcinin seçilmesi konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde, AKPARTİ’den 

Kerem Eser, Muharrem Soyer, Yusuf Harputoğlu, Murat Bektaş, CHP’den Ertan Şener’in seçilmesi 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.09.2014 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 



 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı 

Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 04.09.2014 Perşembe günü saat 15.30’da 

Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada,  üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Murat Bektaş, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, 

Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, İlami Başkan, İbrahim Akay, Bahar Doğan, Kerem Eser ve Rahmi 

Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, izinli olan Ertan Şener ve Hüseyin İnce’nin ise toplantıya 

iştirak etmediği görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

          Gündemin onuncu maddesinde yer alan, İlimiz, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyünde içme suyu 

sorununun yaşanmaması için mevcut su hattındaki vanalarının değiştirilmesi suretiyle su borularının 

basınç yüzünden patlamasının önlenmesi ve bu sayede içme suyu hususunda yaşanabilecek 

olumsuzlukların önüne geçilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan rapor 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi; Kapaklı Köyünde 

içme suyu konusunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi 

bütçe imkânlarıyla içme suyu hattındaki mevcut vanaların değiştirilmesi hususu oylandı ve oy 

birliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 03.09.2014 tarihli üçüncü birleşiminde konunun detaylı bir şekilde 

irdelenmesi için komisyona süre verilen araç ve iş makinelerinin satışı konusu müzakereye açıldı. 

Yapılan müzakereler neticesinde, bilirkişi tarafından belirlenen fiyat üzerinden, Taşınır Mal 

Yönetmeliğinin 31. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin (SAYI I) 4. maddesi 

gereğince, 77 AS 904 plakalı Ford marka 2000 model damperli kamyonun Subaşı Belediyesine, 77 

AS 905 plakalı Ford marka damperli kamyonun Teşvikiye Belediyesine, 1999 model Çukurova 828 

B Beko Loder, 2000 model Çukurova kanal kazıcı yükleyici ve 2000 model Çukurova Beko-Loder 

kepçenin Yalova Belediyesine satışının yapılması, ayrıca 77 AU 441 BMC marka 1991 model 

kamyonet, 77 AC 451 Bedford marka 1971 model Vidanjör kamyon, 77 AC 706 Bedford marka 

1972 model kamyonun ise 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile 237 sayılı Taşıt 

Kanununun 10. ve 13. maddeleri gereğince piyasaya satışlarının yapılması, tekrar talipli çıkmadığı 

takdirde bu araçların HURDASAN A.Ş.’ye satışı suretiyle kayıtlardan düşümünün yapılması 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 

         İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ağustos ayı olağan toplantısının 04.08.2013 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve 

gündemin on birinci maddesinde yer alan, İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde 108 yıldan beri 

her yıl geleneksel olarak Edirne Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra ikinci büyük organizasyonun 

yapıldığı Fevziye güreş sahasının, maddi imkânsızlıklar nedeniyle Köy Muhtarlığı tarafından 

giderlerin tamamı ödenemeyen, aynı zamanda kamu yararına yönelik bir tesis olması hasebiyle 

önem ve aciliyet arz eden altyapı yenilenmesi işinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 

₺20.000,00 tutarında maddi desteğin sağlanması konusu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler 

neticesinde, İdareden alınan keşif özetlerinin incelenmesi ve aktarma yapılacak harcama 

kalemlerinin tespiti için yarınki toplantıya kadar komisyona süre verilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi.  

 

          Yalova Kivi Üreticileri Birliği tarafından düzenlenecek olan, 3. Yalova Kivi Festivali için İl 

Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 tutarında maddi desteğin sağlanması ile ilgili Altınova 

Kaymakamlığın 04.09.2014 tarih ve 1458 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 

kabul edildi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu oyandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

 



 

 

         Yalova İli, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü Tüzel Kişiliği ile Abdurrahman Akarsu İnş. ve İnş. 

Malz. San. ve Tic. A.Ş. arasında 29.05.2012 tarihinde imzalanan protokolde Yap-İşlet-Devret 

Modeline göre Fıstıklı Köyü, Kavcık Mevkii Otel Yapım ve Kiralama İşi Kira Sözleşmesi uyarınca 

2877 parselde (2834 parsel) inşa edilecek Mahal Palas Termal Otel ve SPA Projesi ile ilgili yaklaşık 

23.000 m3 C30 betona, 2.000 m3 civarında C16 grobeton ve izolasyon koruma betonuna ihtiyaç 

olduğu, yerinde beton üretimi, buna bağlı kaliteli ve sağlıklı yapı için dışarıya beton satmamak ve 

yalnızca anılan inşaata hizmet sunmak koşulu ile şantiye sahasında veya uygun yakın bir alanda 

mobil santral kurulması için adı şirkete gerekli iznin verilmesi ile ilgili Abdurrahman Akarsu İnş. ve 

İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş.nin 04.09.2014 tarih ve 6086 kayıt numaralı talep yazıları okundu, 

gündeme alınması oybirliğiyle kabul edildi. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, bu 

bölgede bundan daha büyük inşaat yapan firmaların olduğunu, bu şirketlerin betonu normal 

yollardan temin ettiklerini, bu şirkete izin verilmesi durumunda diğer inşaat şirketlerinin de bu gibi 

taleplerde bulunabileceklerini dile getirdi. Bahar Doğan söz alarak, Armutlu İlçemizdeki 

yatırımcıların bu konuda büyük sıkıntı yaşadıklarını, yatırımcının önünün açılması için çözüm 

üretilmesinin gerekli olduğunu, buradaki sıkıntının giderilmesi için yatırımcıların tümümün 

yararlanabileceği şekilde tesis kurulması için çözüm üretmenin yararlı olacağı yönündeki görüşünü 

dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak 

üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

       Meclis Başkanı tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılmak istenen teknik personel hakkında 

meclis üyelerine bilgi verildi.  

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.09.2014 Cuma günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Eylül ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip Üye Katip Üye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI EYLÜL AYI  

OLAĞAN TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Eylül ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 05.09.2014 

Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 

salonunda başlandı. 

 

        Gündem maddelerine geçmeden yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, 

Yusuf Harputoğlu, Murat Bektaş, Ali Çorbacı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem 

Soyer, Ahmet Kaya, İbrahim Akay, Kerem Eser ve Rahmi Demirok’un toplantıya iştirak ettikleri, 

izinli olan Ertan Şener ve Hüseyin İnce ile birlikte Bahar Doğan, İlami Başkan ve Mustafa 

Tunalı’nın ise toplantıya iştirak etmediği, toplantıya iştirak etmeyen bu üyelerin Meclis 

Başkanlığına hitaben vermiş oldukları mazeretlerini bildirir izin dilekçeleri okundu, izinli 

sayılmaları oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis 

çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, İlimizin ekonomisine katkı sunmak ve İl Özel 

İdaresinin mali kaynaklarının arttırılmasına olanak sağlanması, yatırımcı firma ve kuruluşların 

yapmak istedikleri yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, mevcut jeotermal kaynakların 

kullanıldığı ve aynı zamanda turizm bölgesi olan İlimiz, Armutlu ve Termal İlçeleri sınırları 

dışındaki bölgeler için jeotermal kaynak arama talebinde bulunanlara arama izninin verilmesi teklifi 

hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporlar 

okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 

Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca; mevcut jeotermal kaynakların kullanıldığı ve 

aynı zamanda turizm bölgesi olan İlimiz, Armutlu ve Termal İlçeleri sınırları dışındaki bölgeler için 

jeotermal kaynak arama talebinde bulunanlara arama izninin verilmesi konusunda sağlıklı bir 

kararın alınabilmesi için detaylı bir incelenmesinin yapılmasının ardından düzenlenecek raporla 

birlikte meclise sunulmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna 

süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 05.09.2014 tarihli beşinci 

birleşiminde, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 13. maddesi kapsamında Meclis Başkanı 

tarafından gündeme getirilen ve gündeme alınması oybirliğiyle kabul edilen; 15.10.2012 

tarihinde  yapılan sözleşmeyle 3 yıllığına Dr. Şaban Yazar, Dr. Ali Usta ve Dr. Ünal Atılgan'a  Halk 

Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere  kiralanan ve İl Encümeninin 04.09.2014 tarih ve 151 

sayılı kararıyla kira sözleşmesi feshedilen, Yalova İli, Merkez İlçe, Rüstempaşa Mahallesi, Barış 

Sokakta  mülkiyeti  İl Özel İdaresine ait 25 ada, 25 parselde 102,64 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 

bulunan 3 katlı kargir binanın satışının yapılması veya kiraya verilmesi ile ilgili İl Encümenin almış 

olduğu 04.09.2014 tarih ve 151 sayılı kararı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu 

teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe 

Komisyonuna havale edilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde 108 yıldan beri her yıl geleneksel olarak Edirne 

Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra ikinci büyük organizasyonun yapıldığı, aynı zamanda ilimizin 

tanıtımına önemli ölçüde yarar sağlayacak kamu yararına yönelik bir tesis olan Fevziye güreş 

sahasının uzun yıllardır yapılmayan altyapı yenilenmesi işinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi 

bütçesinden ₺20.000,00 tutarında ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonlarca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; İl Özel İdaresi bütçesinin “Köylerin Spor Sahalarının Bakım ve Onarımı” faslında bulunan ve 

cari yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺20.000,00 sinin bütçenin ilgili fasıl 

maddesine aktarılarak, söz konusu bakım ve onarım işlerinde kullanılması için Altınova Köylere 

Hizmet Götürme Birliği hesabına yatırılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

 



 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Eylül ayı olağan toplantısının 01.09.2013 tarihli birinci 

birleşiminde incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu İle İmar ve 

Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Armutlu Jeotermal Su Sistemi (ARJESS) tarafından 

geliştirilen, Termal Turizm Bölgesi olan Armutlu bölgesindeki jeotermal enerjiden faydalanmak ve 

doğal olarak üretilen bu milli kaynağını zenginleştirerek, ilçeyi ve bölgesini bir termal turizm 

merkezine dönüştürmek suretiyle, termal suyu tek bir merkezde toplayarak ilçe merkezine taşımak 

ve ilçe turizmine jeotermal kaynak sağlayan bir altyapı oluşturmak, bu sayede ilçede yaklaşık 7.500 

kişilik termal tesislere yetecek kadar olan termal su potansiyelini hayata geçirmek amacıyla 

“Jeotermal Su Dağıtım Projesi”nin yapımı hakkında ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar 

okundu. Meclis üyelerinden Hasan Çetinkaya söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. 

Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; ilçede bulunan yaklaşık 

7.500 kişilik termal tesis kapasitesine sahip jeotermal su kaynağının değerlendirilmesi amacıyla 

yapılacak protokol kapsamında “Jeotermal Su Dağıtım Projesi”nin uygulanması için Armutlu 

Belediyesine izin verilmesi hususu işaretle oylandı, Hasan Çetinkaya’nın ret oyuna karşı, toplantıda 

mevcut diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. 

 

        Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2014 Yılı Ekim 

ayında yapılacak olan olağan toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2014 Yılı Ekim ayı 

olağan toplantısının 08.10.2014 Çarşamba günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2014 Yılı Eylül ayı olağan 

toplantısına son verildi.  

 

 

 

 

Yaşar DEMİREL Kerem ESER İbrahim DÖNERTAŞ 

İl Genel Meclis Başkanı Katip üye Katip Üye 
 


