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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI MAYIS 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri     : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 02/05/2017-Salı (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati    : 15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 

41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Yönetmeliğinin 40. maddesine göre İl Genel Meclisince incelenerek karara 
bağlanması, 

2. Yalova - İmes Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından İlimizde kurulacak olan Yalova-İmes Makine Organize 
Sanayi Bölgesine %18 katılım payı ile Yalova İl Özel İdaresinin kurucu ortak olmasının karara bağlanması, adı 
geçen OSB’ye ortak olunması halinde 4562 Sayılı OSB Kanununun 7. maddesi gereğince, Yalova İmes OSB 
Müteşebbis Heyetinde İl Özel İdaresini temsilen iki yıl süreyle görev yapmak üzere 3 asil ve buna göre yedek 
üyelerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi,  

3. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesinde (Çalıca Kalıcı Konutları) bulunan ve mülkiyeti İl Özel 
İdaresine ait  olan B Blok, 2. Kat, 34, 37 ve 39  numaralı işyerlerinin Türk Kızılayının  faaliyetlerinde kullanılmak 
üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi uyarınca  Türk Kızılayı Yalova Şube 
Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

4. Yaz döneminde çok sayıda mikser makinesi ile beton taşınması halinde oluşacak trafik yoğunluğu ve bu 
yoğunluğa bağlı olarak virajlı yollarda yaşanabilecek kaza riski, mevcut yollarda meydana gelecek bozulmalar, 
betonun şehirden RES sahasına taşınmasının teknik, çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan yaratacağı 
olumsuzluklara meydan verilmemesi amacıyla, Çınarcık İlçesi, Karlık Yaylası Mevkiinde Marmara-RES Elektrik 
Üretim A.Ş. tarafından inşaat çalışmalarına başlanan ve 2017 yılı Eylül ayında işletmeye açılması planlanan 
Manastır-Esenköy Rüzgar Enerji Santrallerinin türbin temellerinin beton ihtiyacının karşılanmasına yönelik 60 
m³/sa kapasiteli mobil beton karıştırma ünitesi kurulması için adı geçen şirkete izin verilmesi konusunun 
görüşülmesi, 

5. Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Kocadre Köyü, G22D12A1B pafta, 173 ada, 7 nolu parselde bulunan ve talep 
dilekçeseinde isimleri belirtilen 9 kişiye ait taşınmaz hakkında hazırlanan imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı 
İmar Kanununun 8. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi doğrultusunda İl Genel 
Meclisince onaylanması konusunun görüşülmesi,     

6. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 
kültür ve turizm değerlerinin tespit edilerek tanıtılması ve ilimizin ekonomisine kazandırılması ile ilgili İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların yapılması  teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7. İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyünde 06.08.2017 tarihinde 14’üncüsü düzenlenecek olan, aynı 
zamanda ilimizin tanıtımına ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen geleneksel Kızılcık Şenliği 
organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi 
hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 

8. İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile yaptırılan ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait olan 2 nolu amatör 
sahanın toprak alanının özellikle yağışlı havalarda sporculara ve müsabaka görevlilerine yaşattığı zorluklar 
nedeniyle, bu sahanın 448,66 m²’lik kısmının ilave suni çim ile kaplaması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

9. İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle 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 raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

10. 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 
raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

11. İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu içerisindeki köylerimizde bulunan içme suyu depolarının mevcut 
durumları, kapasiteleri, bakımlı olup olmadıkları, bağlantı hatları ve su debi miktarları, mevcut nüfus ve 
gelecekteki nüfus artışına cevap verip veremeyeceği konularının araştırılarak, tespit edilecek sonuca göre gerekli 
olan yapım, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
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BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 
12. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen ve enerji sarfiyatı yüksek olan sondaj, 

terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin  kesintisiz ve yenilenebilir enerji sistemine kavuşturulabilmesi için 
güneş panellerinin kurulmasının yanı sıra mahsuplaşma ve hibe yoluyla kaynak temin edilmesine imkan 
tanınması amacıyla İdare tarafından yapılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 

13. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı 
düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, bölge planı 
kararlarına uygun olarak idareler arası eşgüdüm esasları çerçevesinde Sayın Valimizin koordinasyonunda temel 
hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli 
Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 

14. Dilek ve temenniler, 
 

15. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  
 
 

 


