
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimine 08.10.2014 Çarşamba 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, Ertan Şener, 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 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 kanunun 31. maddesi ile 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, yürütülecek faaliyet 

ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Yalova İl Özel 

İdaresinin 2015 Yılı Çalışma ve Performans Programı ile ilgili İl Encümeninin 30.09.2014 tarih ve 

165 sayılı kararı okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir 

rapora bağlanmak üzere tüm ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle 

kabul edildi.  

        Gündemin ikinci maddesinde yer alan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununun 9. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince, kalkınma 

planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin 

misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, 

performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme 

ve değerlendirmesini yapmak amacıyla hazırlanan ve 2015-2019 yıllarını kapsayan Yalova İl 

Stratejik Plan ile ilgili Strateji Geliştirme Biriminin 29.09.2014 tarih ve 4219 sayılı yazıları okundu.  

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

ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  

        Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, Çınarcık Belediyesinin maddi imkânsızlıkları 

nedeniyle, İller Bankası A.Ş. tarafından Çınarcık İlçesi, Çalıca Köyü sınırlarında gerçekleştirilen 

hizmetlerinden dolayı İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yolların kazı 

sebebiyle bozulan kısımlarının İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yaptırılması ile ilgili İl Özel 

İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4303 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, söz konusu teklifin Ekim ayı toplantısının beşinci birleşimine yetiştirilmek 

üzere incelenerek bir rapor halinde meclise sunulması için İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan 

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

        Gündemin dördüncü maddesinde yer alan, Kocadere Belediyesine ait 2010-2014 yılarını 

kapsayan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı katkı payı borcunun ödenebilmesi için ₺25.115,85 

ödeneğin tahsis edilerek bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi, 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 ödenmesinde kullanılmak üzere, Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi (Yatırım ve İnşaat 

Müdürlüğü) bütçesinin “Teşvikiye Futbol Sahası Yapım Projesi” için ayrılan ve yılı içerisinde 

harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺25.115,85 nin 2014 Mali Yılı Bütçesinin Kanalizasyon ve 

İçme Suyu Kredi Geri Ödeme Projesi faslına aktarılması hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 

edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 09.10.2014 Perşembe günü saat 15.30’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ekim 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 EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
        5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ekim 

ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine 09.10.2014 Perşembe 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, Ertan Şener, 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 olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri görüldü. Böylece 

çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

        Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İlimiz Valisi iken Kırklareli Valiliğine atanan Sn. Esengül 

CİVELEK’in yerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, Yalova Kalıp İmalatı İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde görev 

almak üzere İlimiz Valisi Sayın Selim CEBİROĞLU’nun asıl üyeliğe seçilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi 

Encümen Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4313 sayılı yazıları okundu. Meclis Üyelerinden Bahar 

Doğan söz alarak, Valinin ayrılmasıyla yerine gelen Sayın Valimizi OSB’lere seçeceğiz, Kalıp İmalatı 

OSB daha önce Bilişim OSB adını taşıyordu. OSB kurulurken altyapı çalışmalarının daha önceden 

yapılması gerekiyor idi. Sayın Valimizin hassasiyet göstererek gerekli çalışmaların tamamlanmasına 

katkı sağlamasını bekliyoruz dedi. İbrahim Akay söz alarak, OSB çalışmalarına 2011 yılında 

başlandığını, kamulaştırma ve diğer altyapı çalışmalarının devam ettiğini, bu hususta kamu kurumların 

ve diğer ilgili tarafların hassasiyet göstererek çalışmayı biran önce sonuçlandırmasının kamu yararı 

açısından önemli olduğunu dile getirdi. Bahar Doğan tekrar söz alarak, vatandaşların OSB’lerle ilgili 

kamulaştırma ve benzeri konularda yaşadığı sıkıntının giderilmesi için ivedilikle ve hassasiyetle gerekli 

işlemlerin yerine getirilmesinin yararlı olacağını söyledi Yapılan müzakereler neticesinde, Yalova 

Kalıp İmalatı İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde görev almak üzere İlimiz Valisi Sayın Selim 

CEBİROĞLU’nun asıl üyeliğe seçilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin altıncı maddesinde yer alan, İlimiz Valisi iken Kırklareli Valiliğine atanan Sn. Esengül 

CİVELEK’in yerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB Müteşebbis 

Heyetinde görev almak üzere İlimiz Valisi Sayın Selim CEBİROĞLU’nun asıl üyeliğe seçilmesi ile 

ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4312 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayalı İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde görev 

almak üzere İlimiz Valisi Sayın Selim CEBİROĞLU’nun asıl üyeliğe seçilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin yedinci maddesinde yer alan, İlimiz Valisi iken Kırklareli Valiliğine atanan Sn. Esengül 

CİVELEK’in yerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi ile OSB Uygulama 

Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince, Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis 

Heyetinde görev almak üzere İlimiz Valisi Sayın Selim CEBİROĞLU’nun asıl üyeliğe seçilmesi ile 

ilgili İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 30.09.2014 tarih ve 4314 sayılı yazıları okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, Yalova Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis Heyetinde görev 

almak üzere İlimiz Valisi Sayın Selim CEBİROĞLU’nun asıl üyeliğe seçilmesi hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin sekinizce maddesinde yer alan, Kocadere Belediyesinin Köy Tüzel Kişiliğine 

dönüştürülmesi ve burada görevli personelin İl Özel İdaresine devredilmesi sebebiyle 2014 yılı 

bütçesinin bazı harcama kalemlerinde ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, 

ödenek ihtiyacı olan Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği harcama kalemine ₺120.000,00 ödenek 

aktarılması ile ilgili İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02.10.2014 tarih ve 4355 

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. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 10.10.2014 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı 

salonunda toplanmak üzere Ekim 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 EKİM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

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

Ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine 10.10.2014 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, Ertan Şener, Hüseyin İnce, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim 

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

Doğan, Kerem Eser ve Rahmi Demirok iştirak ettikleri, Hasan Çetinkaya’nın ise toplantıya iştirak 

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

          Gündemin dokuzuncu 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 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu 

ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 

müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi, söz konusu giderlerde kullanılmak 

üzere İl Özel İdaresi bütçesinin “Teşvikiye Futbol Sahası Yapım Projesi” için ayrılan ve yılı 

içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺10.000,00 nin bütçenin ilgili fasıl maddesine 

aktarılması hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemin onuncu maddesinde yer alan, Yalova Kivi Üreticileri Birliği tarafından 

düzenlenecek olan 3. Yalova Kivi Festivali organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel 

İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

rapor okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda belirtildiği gibi, söz konusu 

organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinin “Teşvikiye Futbol Sahası 

Yapım Projesi” için ayrılan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin ₺5.000,00 sinin 

bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması ve aktarılacak ödeneğin Altınova Köylere Hizmet 

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

         Gündemin on birinci maddesinde yer alan, AROVA RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.’nin 

EPDK’dan almış oldukları lisans üzerine, İlimiz, Armutlu İlçesinde inşaat çalışmalarına başlanmış 

olan 54 MW’lik Rüzgâr Santrali şantiyesinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 35 m³/sa 

kapasiteli Mobil Beton Santrali kurulması için gerekli iznin verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Üyelerden İbrahim 

Dönertaş ve İbrahim Akay söz alarak konu hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan 

müzakereler neticesinde, ağır tonajlı araçların sebebiyet verdiği/vereceği yollar için ilgili firmadan 

teminat mektubu alınması ve iş bitiminde gerekli kontrollerin yapılarak varsa yola (tesise) verilen 

zararın hesaplanarak, teminat mektubundaki meblağın da göz önünde bulundurularak yolların 

onarımı için gerekli olan bedelin ilgili firmadan tahsil edilmesi suretiyle yapılacak protokol 

çerçevesinde komisyon raporları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüş yazıları doğrultusunda, 

İlimiz, Armutlu İlçesinde AROVA RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından kurulan 54 MW’lik 

Rüzgâr Santrali inşaat çalışmaları için ihtiyaç duyulan 35 m³/sa kapasiteli Beton Santrali kurulum 

izninin verilmesi hususu işaretle oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 11.10.2014 Cumartesi günü saat 12.00’da 

meclis toplantı salonunda toplanmak üzere Ekim 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 EKİM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

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

Ekim ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine 11.10.2014 Cumartesi günü saat 12.00’da 

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

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

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, 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 olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

          Gündemin on ikinci maddesinde yer alan, 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 kagir 

binanın satışının yapılması veya kiraya verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay 

söz alarak, İdareye yetki verilerek, binanın kiraya değil satılması için gerekli çalışmanın yapılması 

ve rayiç bedelin tespit edilmesinden sonra konunun mecliste değerlendirilmesinin daha uygun 

olacağı görüşünü dile getirdi. Bahar Doğan söz alarak, komisyon üyelerinin de etraflıca konuyu 

araştırması ve gerçek bedelin tespit edilmesi konusunda yardımcı olması konusunda İdareye 

yardımcı olunmasının daha doğru olacağını dile getirdi. Murat Bektaş söz alarak, rayiç bedel 

değerinin tespiti konusunda komisyon tarafından da çalışma yapılmasının daha doğru olacağı 

hususundaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporunda 

belirtildiği gibi; 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 

fiziki durumu ve arsasıyla birlikte rayiç bedelinin ne kadar olduğu gibi hususların Komisyon 

Üyeleriyle birlikte İdarece etraflıca araştırılıp bir rapor halinde komisyonlara iletildikten sonra, 

konu hakkında komisyon raporlarının hazırlanması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu 

oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

         Gündemin on üçüncü maddesinde yer alan, Yalova Bölgesi 2. Amatör Kümede 2014-2015 

futbol sezonunda mücadele edecek olan Fıstıklı Gençlik ve Spor Kulübünün ihtiyacı olan 

antrenman malzemelerinin İl Özel İdaresince temin edilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve 

Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 

üyelerinden İbrahim Akay söz alarak, 2015 bütçesinde köy spor sahaları için ödenek ayrıldığını, bu 

konunun 2015 yılı bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı görüşünü 

dile getirdi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtilen hususlar göz önünde 

bulundurularak, bu aşamada Fıstıklı Gençlik ve Spor Kulübünün ihtiyaçlarının karşılanması için İl 

Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesinin uygun olmadığı, söz konusu talebin 2015 yılı 

bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmesinin daha uygun olacağı hususu oylandı ve 

oybirliğiyle kabul edildi 

 

        Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 12.10.2014 Pazar günü saat 12.00’da meclis 

toplantı salonunda toplanmak üzere Ekim 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 EKİM AYI  

OLAĞAN TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ekim ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine 12.10.2014 

Pazar günü saat 12.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda 

başlandı. 

 

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

Yusuf Harputoğlu, Ertan Şener, 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 olmak üzere tüm üyelerin toplantıya iştirak ettikleri 

görüldü. Böylece çoğunluğun olduğu görülerek meclis çalışmalarına devam edildi. 

 

        Gündemin on dördüncü maddesinde yer alan, 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 protokol çerçevesinde Yap-İşlet-Devret Modeliyle Fıstıklı Köyü, Kavcık Mevkiinde 

yapımına başlanan Mahal Palas Termal Otel ve SPA Projesi için gerekli olan yaklaşık 23.000 m3 

C30 beton ile 2.000 m3 civarında C16 grobeton ve izolasyon koruma betonunun üretimi için 

Abdurrahman Akarsu İnş. ve İnş. Malz. San. ve Tic. A.Ş. adına şantiye sahasında veya uygun yakın 

bir alanda mobil santral kurma izni verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Meclis üyelerinden İbrahim Akay söz 

alarak, firmanın talebinin reddedilmesi yönünde karar alınmasından sonra, Çevre Müdürlüğü ile 

Armutlu Belediyesi tarafından çalışmanın  (ÇDP değişikliği) yapılması şeklinde karar alınmasının 

daha uygun olacağı yönündeki görüşünü meclise iletti. Bahar Doğan söz alarak, biz komisyon 

üyeleri olarak yerinde yaptığımız incelemeler sırasında bu konularda ciddi bir sıkıntının var 

olduğunu tespit ettik. Bu sıkıntının giderilmesi için Armutlu Belediyesince bir yer belirlenmesi ve 

belirlenen yerin ÇDP’ye beton santralleri yeri olarak işlenmesi için gerekli çalışmanın başlatılarak 

çözüm üretilmesi, çözüm üretilemezse konunun yeniden gündeme alınarak değerlendirilmesinin 

daha uygun olacağı görüşünü dile getirdi. İbrahim Dönertaş ve Ahmet Kaya’da söz alarak konu 

hakkındaki görüşlerini meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu raporunda belirtildiği gibi; yerleşim yerlerine uzak olan Armutlu İlçemizde bu 

hususlarda yaşanan sıkıntının çözüme kavuşturulması amacıyla Yalova Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü ile Armutlu Belediyesi tarafından gerekli çalışmanın yürütülerek, ivedilikle Armutlu 

bölgesinde beton santrallerinin kurulmasına yönelik olarak 1/25000 Ölçekli Yalova İli Çevre 

Düzeni Planında gerekli düzenlemenin yapılması, beton santralleri kurma konusunda gerekli 

düzenlemenin yapılmaması durumunda konunun meclisin gündemine alınarak değerlendirilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Gündemin on beşinci maddesinde yer alan, mevzuattaki hususlar göz önünde bulundurularak, 

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 

izni verilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca 

hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 

gibi; İlimizin ekonomisine sağlayacağı yarar, İl Özel İdaresinin mali kaynaklarının arttırılmasına 

sunacağı imkânların yanı sıra, yatırımcı firma ve kuruluşların yapmak istedikleri yatırım 

faaliyetlerinin desteklenmesi ve mevzuattaki hususlar göz önünde bulundurularak, mevcut jeotermal 

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

sınırları dışındaki bölgeler için jeotermal kaynak arama talebinde bulunanlara, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 

arama izni verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

 



 

        İl Genel Meclisinin 2014 yılı Ekim ayı ilk toplantısının 08.10.2014 tarihli birinci birleşiminde 

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

Komisyonuna havale edilen, Çınarcık Belediyesinin maddi imkânsızlıkları nedeniyle, İller Bankası 

A.Ş. tarafından Çınarcık İlçesi, Çalıca Köyü sınırlarında gerçekleştirilen hizmetlerinden dolayı İl 

Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yolların kazı sebebiyle bozulan kısımlarının İl 

Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yaptırılması konusu müzakereye açıldı. Meclis üyelerinden İbrahim 

Akay söz alarak, komisyon tarafından yerinde çalışma yapıldıktan sonra konu hakkında rapor 

tanzim edilerek meclise sunulmasının daha uygun olacağını belirtti. Bahar Doğan söz alarak, konu 

hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, konu ile ilgili yerinde 

inceleme yapılarak bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili Komisyonlara süre verilmesi 

hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

 

        Önergeler delik ve temenniler maddesi kapsamında, meclis üyelerinden Bahar Doğan söz 

alarak, kivi üretimi ve bu kapsamda yapılacak olan festivallere ilin tamamının katması ve 

yarışmaların bu kapsamda değerlendirilmesinin daha doğru olacağı yönündeki görüşünü meclise 

iletti. Mustafa Tunalı ve İbrahim Akay söz alarak, Kivi Projesi ve İl Özel İdaresi bütçesinden 

sağlanan katkı hakkındaki görüşlerini meclise iletti.  

 

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

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

ayı olağan toplantısının 03.11.2014 Pazartesi günü saat 15.30’da İl Özel İdaresi hizmet binasında 

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

toplantısına son verildi.  
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