
 

 

 
 
 

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri     : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 02/05/2018-Çarşamba (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 2017 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Yönetmeliğinin 40. maddesine göre İl Genel Meclisince incelenerek karara 
bağlanması, 

2. İlimiz, Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, 106 ada, 8 parsel ve 189 ada, 1-2-3-4 ve 5 parsel no'lu taşınmazların 
bulunduğu alanda, ilgililerin başvurusu üzerine hazırlanan dosyasında belirtilen İlave İmar Planı Yapımı ve İmar 
Planı Değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince onaylanması teklifi hakkında İmar ve 
Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 
 

İKİNCİ BİRLEŞİM: 
3. 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, 

4. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması 
ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 06/02/2018 tarihli ve 17 sayılı kararı ile 
başlatılan çalışmalar için ihtiyaç duyulan ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,  
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

5. 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 raporların okunması ve müzakere edilmesi,   

6. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi kanalizasyon ve sulama 
sistemlerinin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerji sarfiyatı yüksek olduğundan dolayı zaman zaman 
sıkıntılar yaşanmakta olup, 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 raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7. 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, 
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

8. 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 ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı 
çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,   

9. Dilek ve temenniler, 
10. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  


