
 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
birinci birleşimine 01.10.2018 Pazartesi günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
         
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada; üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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 2019 Yılı Çalışma ve Performans Programının teklifi hakkında İl 
Encümeninin almış olduğu 20.09.2018 tarihli ve 185 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, İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda 
İlimizdeki Güvenlik Birimleri, Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği 
yapılarak, İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla 
eğitim verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporlar okundu.  Meclis üyelerinden Bahar Doğan söz alarak, yapılan çalışmalar ve alınan malzemeler hakkında 
meclise bilgi verilmesini istedi. Meclis üyelerinden Murat Bektaş söz alarak, bu konuda beş kurumdan bilgi istendiğini, 2 
kurumdan henüz bilgi alınmadığını, bu kurumlardan da bilgi alındıktan sonra konunun komisyonlarda değerlendirilerek 
sonucunun bir rapor halinde meclise sunulacağını söyledi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında 
belirtildiği gibi,  İlimizde yaşayan gençlere farkındalık yaratmak ve bu gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymak amacıyla, 
son zamanlarda farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi. Sosyal ve sportif alanlarda yapılan faaliyetler ve bu 
faaliyetler için temin edilen malzemeler hakkında  İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü ve İlimizdeki Güvenlik Birimlerinden ( Emniyet-Jandarma) İL Genel Meclisinin 03.09.2018 tarih ve 113 sayılı 
kararı doğrultusunda istatistiki bilgiler istenmiş olup, istenen bilgilerin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise 
sunulması için ilgili komisyonlara süre verilme hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
        
Gündemin üçüncü maddesinde yer alan, İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık 
ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla, İl Özel İdaresinin imar 
sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik 
başlatılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Meclis 
üyelerinden Murat Bektaş söz alarak konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; İl Özel İdaresinin imar ve sorumluluk alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma 
öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine yönelik başlatılan çalışmanın ne aşamada olduğu, yapılan veya 
yapılacak iş ve işlemlerle ilgili idareden gerekli bilginin alınmasından sonra konunun bir rapor halinde meclise sunulması 
için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 02.10.2018 Salı günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimine son verildi.  

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI OLAĞAN 

 TOPLANTISININ İKİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
ikinci birleşimine 02.10.2018 Salı günü 09.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı salonunda 
başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada; üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 

Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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 dördüncü maddesinde yer alan, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde 
bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu köprünün İl Özel İdaresinin yol ağında olma durumu, yapılabilirliği, proje 
ve maliyeti gibi konuların İdarenin teknik elemanları tarafından mevzuat yönleriyle birlikte detaylı bir şekilde irdelenerek, 
konu hakkında düzenlenecek raporun komisyonlara iletilmesinin ardından teklifin bir rapor halinde meclise sunulması için 
ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 



 

Gündemin beşinci maddesinde yer alan, İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi 
kanalizasyon ve sulama sistemlerinin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerji sarfiyatı yüksek olması nedeniyle 
yaşanmakta olan olası sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla mevcut işletmelerin kesintisiz enerjiye kavuşturulması için 

yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve bunun için mali kaynak temin edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, 
Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; daha ekonomik ve kesintisiz enerji sisteminin hayata geçirilebilmesi için 
Yenilenebilir Enerji Sisteminin kurulması planlanmış, ancak İdareden alınan raporda; Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin 
Yönetmeliğin 7. maddesine göre İl Özel İdaresi için öngörülen 0,400 MW lık elektrik enerjisi üretimine yönelik yapılacak 
yatırımın geri dönüşümünün uzun zaman alacağı hasebiyle rantabl olmadığı, İdare lehinde yeni bir düzenlemenin yapılması 
halinde yenilenebilir enerji sistemi kurulması konusunun yeniden meclisin gündemine alınarak değerlendirilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 03.10.2018 Çarşamba günü saat 09.30’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI OLAĞAN 
TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
üçüncü birleşimine 03.10.2018 Çarşamba günü saat 09.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’in Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı.  
        
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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 altıncı maddesinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel 
İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmasının 
yapılarak, Bakanlığın sıfır atık projesi kapsamında ihtiyaç duyulan ekipman ile çöp konteynerlerinin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından talep edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl 
Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için, Bakanlığın “Sıfır Atık 
Projesi” kapsamında 43 adet köyümüzün ihtiyacı olan ekipman ile çöp konteynerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep 
edilmiş olup, söz konusu ekipman ile çöp konteynerlerinin temini sürecinin takip edilerek sonucunun bir rapor halinde 
meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Gündemin yedinci maddesinde yer alan, orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde 
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşköy Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi 
kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz Mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların Yalova İl Özel 
İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler 
neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; söz konusu kaynak suların Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi 
konusunun, İl Encümeninin 31.08.2018 tarihli ve 173 sayılı kararına istinaden DSİ Bölge Müdürlüğü işbirliğinde teknik 
şartname ve keşif özeti doğrultusunda Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği kanalıyla yapılacak olan içme suyu 
derin sondaj kuyusu açılması çalışması ile birlikte değerlendirilerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. 
       
Gündemin sekizinci maddesinde yer alan, içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan İlimize bağlı 
gelişen köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli çözüm yollarının 
üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, 
komisyon raporlarında belirtildiği gibi;  İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu 
konusunda sıkıntı yaşayan köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli 
çözüm yollarının üretilmesi konusunda İdare tarafından gerekli çalışmanın yapılması, ayrıca imar barışı kapsamında yapı 
kayıt belgesi alan ve içme suyu verilmemiş olan meskenlere içme suyu verilmesi konusunda yaşanan sıkıntıların bertaraf 
edilmesine yönelik yapılacak çalışmaların birlikte değerlendirilerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için 
komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 

        
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 04.10.2018 Perşembe günü saat 11.00’da meclis toplantı salonunda 
toplanmak üzere Ekim ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimine son verildi. 
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI OLAĞAN 
 TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 

 
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
dördüncü birleşimine 04.10.2018 Perşembe günü saat 11.00’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis 
toplantı salonunda başlandı. 
  



 

Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, 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 dokuzuncu maddesinde yer alan, Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması 
amacıyla, Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair 
kaynaklarda belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca 
sit potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan raporlar 
okundu. Meclis Başkanı tarafından konu hakkında meclise bilgi verildi. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon 
raporlarında belirtildiği gibi; Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla, 
Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda 
belirtilen Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının sit potansiyelinin tespit edilmesine yönelik 
İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak çalışmaların sonucuna göre konunun bir 
rapor halinde meclise sunulması için komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemin onuncu 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 Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma 
ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği 
gibi, İl Özel İdaresi ile ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde Yalova’nın iklim şartlarına uygun alternatif sebze ve meyve 
çeşitlerinin tespit edilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılarak sonucunun komisyonlarla paylaşılmasından sonra 
konunun bir rapor halinde meclise sunulması için ilgili komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul 
edildi. 
 
Gündemin on birinci maddesinde yer alan, İlimizdeki tarihi kültürel ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve 
kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde; İl Genel Meclisinin 03.05.2018 tarihli ve 65 
sayılı kararı doğrultusunda yapılan çalışmaların bedelinin ilgililerine ödenmesi, bu çalışmalar sonucunda meclisimize sunulan 
bulgu ve belgelerin irdelenmesi suretiyle Kültür ve Turizm Bakanlığından telif hakkı alınarak kitap basımı işlemlerinin 
yaptırılması ve kitap basımı ile ilgili giderlerin de bütçenin ilgili faslından karşılanması, bütün bu konuların bir arada 
değerlendirilerek sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için Ekim ayı toplantısının yarın yapılacak 5. birleşimine 
yetiştirilmek üzere komisyonlara süre verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
Gündemdeki diğer konuların görüşülmesi için 05.10.2018 Cuma günü saat 15.30’da meclis toplantı salonunda toplanmak 
üzere Ekim ayı olağan toplantısının dördüncü birleşimine son verildi. 

 
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI EKİM AYI OLAĞAN 

TOPLANTISININ BEŞİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAKTIR 
 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı olağan toplantısının 
beşinci birleşimine 05.10.2018 Cuma günü saat 15.30’da Meclis Başkanı Yaşar Demirel’ın Başkanlığında meclis toplantı 
salonunda başlandı. 
 
Gündem maddelerine geçmeden önce yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada, üyelerden Fehmi Öncü, Yusuf Harputoğlu, 
Hüseyin İnce, Taner Ozan, Ali Çorbacı, Mustafa Tunalı, İbrahim Dönertaş, Hasan Çetinkaya, Muharrem Soyer, Ahmet Kaya, 
İlami Başkan, Murat Bektaş, İbrahim Akay, 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, 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, Sayın 
Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede yapılan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı 
çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; uzun süre yatırımcı, turizmci, belediyeler ve diğer tüm 
tarafların ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yapılan bazı değişikliklerin planın amaç ve hedefine ulaşmaması, buna bağlı olarak birçok şahıs, belediye, kurum 

ve kuruluşların ihtiyacını karşılayamaması nedeniyle kimi şikâyetler ve ihtiyaç nedeniyle istenmeyen bazı düzenlemelerin 
yapılması gibi olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla, son şekli verilerek onaylanmak üzere Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına gönderilen plandaki değişiklere yapılan itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin 
yapılabileceğine dair değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması için komisyonumuza süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
  
Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyünde bulunan ve yapıldığı tarihten beri liman içi dip taraması yapılmadığından dolayı barınak 
içerisindeki kum seviyesinin yükselmesi sonucu balıkçı teknelerinin giriş çıkış ve manevralarında sıkıntılar yaşanmakta olup, 
yaşanan sıkıntının giderilmesi amacıyla Fıstıklı Balıkçı Barınağı dip taraması işinin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 
yaptırılması ile ilgili Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün E.2878287 sayılı yazıları okundu, gündeme alınması oybirliğiyle 
kabul edildi. Meclis üyelerinden İbrahim Dönertaş söz alarak, konu hakkındaki görüşünü meclise iletti. Yapılan müzakereler 



 

neticesinde, söz konusu teklifin incelenerek bir rapora bağlanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi hususu 
oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.  
 

Bir önceki birleşimde yeniden değerlendirilerek bir rapor halinde meclise sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, 
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna süre verilen, İlimizdeki tarihi kültürel ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, 
tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tamamlanan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında 
ilgili komisyonlarca hazırlanan raporlar okundu. Yapılan müzakereler neticesinde, komisyon raporlarında belirtildiği gibi; 
Yalova bölgesinin tarihi ve kültür değerleri ile ilgili bilimsel çalışmalar tamamlanarak İdareye teslim edilmiş olup, yapılan 
çalışmaların bedelinin ilgililerine ödenmesi, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bulgu ve belgelerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığından alınacak telif hakkı kapsamında bir kitap halinde basımının yaptırılarak kültür mirasımıza kazandırılması ve 
basılacak kitap bedelinin de bütçenin ilgili harcama kaleminden karşılanması, bütün bu çalışmaların neticesinin bir rapor 
halinde meclisin bilgisine sunulması için Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna süre 
verilmesi hususu oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi. 
 
İl Genel Meclisi Üyelerinden Ali ÇORBACI tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 05.10.2018 tarihli önergesi okundu, 
gündeme alınması, Mustafa Tunalı’nın ret oyuna karşı diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi. Meclis 
üyelerinden Mustafa Tunalı söz alarak, birlik üyelerinin bu yıl bir festival yapmama kararı aldıklarını, Subaşı Belediye 
Meclisinin de festival yapma kararı almadıklarını, belediye yapılsın istiyor ama kendi meclisinden böyle bir kararı geçirmiyor. 
Ben yaptım oldu anlayışının, kendisini karşı çıkma pozisyonuna ittiğini dile getirdi. Üyelerden Murat Bektaş söz alarak, 
kivinin Yalova tarımı için önemli olduğunu, bu tür organizasyonları önemsediklerini, Yalova’mızın doğasına uygun katma 
değeri yüksek ürünler hem ilimizin ve tarım ürünlerinin tanıtımına hem de ekonomisine katkısının olduğunu, her yıl 
düzenlenen festivalin bu yıl düzenlenmemesi belki ileride başka sıkıntılara sebep olabileceğini, sadece kivi için değil, kızılcık, 
çilek gibi başka birçok ürünün tanıtılması ve ekonomimize kazandırılması için festivallere destek verdiklerini, Yalova’nın tek 
başına Ülkemizdeki kivi üretiminin %60 ını karşıladığını, bunun bir gurur kaynağı olduğunu, bunun siyasi boyutlara 
taşınmasının uygun olmadığını, festivallere her siyasi görüşten insanların katıldığını, bu festivalin Yalova’nın tanımına ve 
ekonomisine önemli katkıları olacağından dolayı üreticilerin ve Mustafa Tunalı arkadaşımızın buna destek vermesini 
kendisinden rica ediyorum dedi. Bahar Doğan da söz alarak, festivalin siyasete alet edildiğini, üreticiler arasında bir 
anlaşmazlık olduğunu, bu gibi organizasyonların siyasete alet edilmesinin doğru olmadığını, kivinin özel bir ürün olduğunu 
ve buradan Karadeniz bölgesine yayılmış ve çiftçiye ekonomik refah getiren bir meyve olduğunu, çiftçiler arasında bir 
mutabakat sağlanmadan üreticilerin bu organizasyona katılmayacaklarını, çiftçilerle toplanıp ortak karar alınması 
gerektiğini, çiftçilerin genelinin katılmadığı bir organizasyonun başarı şansı olmadığını dile getirdi. Konunun bir sonraki 
oturuma yetiştirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi oyçokluğuyla kabul edildi ve toplantıya 10 dakika 
ara verildi. 
   
İl Genel Meclisinin 2018 yılı Ekim ayı olağan toplantısının beşinci birleşimin ikinci oturumuna saat 16.00 da meclis toplantı 
salonunda başlandı.   
 
Bir önceki oturumda Plan ve Bütçeye havale edilen, altıncısı düzenlenecek olan Kivi Festivali Organizasyon giderleri için İl 
Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında ilgili komisyonca hazırlanan rapor okundu. Yapılan 
müzakereler neticesinde komisyon raporunda belirtildiği gibi; İlimiz, Altınova İlçesinde 20 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek 
olan 6. Kivi Festivali Organizasyonu kapsamında kullanılmak üzere, harcama belgelerinin onaylı birer suretlerinin İl Özel 
İdaresine gönderilmesi kaydıyla İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Bütçesinin (Altınova Köylere Yardım) faslında bulunan 
ödeneğin ₺30.000,00 sinin Altınova İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bankadaki hesabına yatırılması hususu oylandı, 
Bahar Doğan ve Mustafa Tunalı’nın ret oyuna karşı diğer üyelerin evet oyu ve oyçokluğuyla kabul edildi.  
 
Görüşülecek başka konu kalmadığından ve başka söz isteyen olmadığından, 2018 Yılı Kasım ayında yapılacak olan olağan 
toplantı günü, saati ve yeri tespit edildi. Buna göre 2018 Yılı Kasım ayı olağan toplantısının 01.11.2018 Perşembe günü 
saat 15.30’da İl Özel İdaresi ana hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapılması kararlaştırılarak, 2018 yılı 
Ekim ayı olağan toplantısına son verildi.  


