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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI TEMMUZ 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 
 

Toplantı Yeri     : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 03/07/2017-Pazartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati    : 15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. Yalova Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğünün 15.06.2017 tarih ve 4659 sayılı talep yazıları ile İl İdare Kurulunun 

almış olduğu 08.06.2017 tarih ve 40 sayılı kararında belirtilen, İlimiz, Çınarcık İlçesi, Merkez Bucağına bağlı 
Esenköy Beldesinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. maddesi gereğince “ESENKÖY” ismiyle İlçe Kurulması 
konusunun görüşülmesi,  

2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 13. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar DEMİREL 
tarafından Meclis Başkanlığına hitaben verilen 06.06.2017 tarihli önergesinde belirtilen, İlimize bağlı köylerde 
Güvenlik Güçleri ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele 
konularında eğitim verilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
3. Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, G22D12A1B pafta, 173 ada, 7 nolu parselde bulunan ve talep 

dilekçesinde 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 teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve 
müzakere edilmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

4. İl Genel Meclisinin 11.07.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile İdaremiz % 6 ortak olduğu ve Müteşebbis Heyetine 
İdaremizi temsilen Yalova Valisi Tuğba Yılmaz seçilmiş ancak, Taşıt Araçları İhtisas Sanayi ve İş Adamları 
Derneği, 29 Nisan 2017 tarih ve 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak mal varlığı hazineye 
devredildiğinden Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayı Bölgesinin Müteşebbis Heyetinde görev 
almak üzere, 4562 Sayılı OSB Kanunun 7. Maddesi gereğince İdaremizi temsilen iki yıl için 13 Asil 13 Yedek  üye 
belirlenmesi  konusunun görüşülmesi,                            

5. 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, 

6. Yalova Valiliği İl İdare Kurulu tarafından isim değişikliği uygun görülmeyen, İlimiz, Altınova İlçesine bağlı 
SOĞUKSU KÖYÜ isminin, “AYAZMA KÖYÜ” olarak değiştirilmesi konusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2/Ç 
ve D maddesi kapsamında İl Genel Meclisi kararı alınarak Valiliğimize gönderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7. Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin Yalova İlinin tamamına Katı Atık 
Bertaraf tesisi olarak hizmet veren, Denizçalı Köyü, Handere Mevkiinde bulunan Katı Atık Tesislerine giden ve 
günde 70 çöp kamyonunun kullandığı Topçular-Denizçalı Köyü arasındaki Erkoç Caddesi olarak adlandırılan 4 
km uzunluğundaki stabilize yolun fiziki şartlarının iyileştirilerek asfaltlama yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

8. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün kontrollünde ve taahhütleri altında yapımı devam eden Yalova – Altınova – 
Karamürsel Devlet Yolu Üstyapı Yenilemesi Yapım İşi için gerekli olan malzemenin temini amacıyla, İl Genel 
Meclisinin 06.05.2017 tarihli ve 80 sayılı kararı ile verilen geçici izin ile İlimiz, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü 
Mevkii O ada, 1751 ve 293 nolu parseller üzerinde YAFA Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi tarafından kurulan Asfalt Plent Tesisinin genişletilip genişletilmediği, bu tesiste üretilen 
malzemenin üçüncü şahıslara satılıp satılmadığı ve anılan meclis kararına uyulup uyulmadığı gibi konuların 
incelenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun 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, 



2 

 

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, 
 
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,  
 

 


