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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI HAZİRAN 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 01/06/2019-Cumartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (m) ve (n) bendleri gereğince, Ulusal ve Uluslararası alanda 

faaliyet gösteren “Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatına” (UCLG-MEWA) 
Yalova İl Özel İdaresinin üye olması ve €600,00 Euro tutarında yıllık aidat ödenmesi konusunun görüşülerek karara 
bağlanması, 
 

2. İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresi 
makine parkında bulunan ve sık sık arıza yapması nedeniyle yatırım programında olan işlerin yerine getirilmesinde 
aksamalara sebep olan, aynı zamanda ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle de bakım ve onarımı rantabl 
olmayan  1993 model Çekicinin yerine, ihtiyaç duyulan yeni bir adet Çekicinin Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın 
alınması konusunun görüşülmesi,  
 

3. 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 raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 
İKİNCİ BİRLEŞİM  

4. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde her yıl Kocadere Şehitlerini Anma Törenleri düzenlenmekte olup, ancak 
bunun dışında ermeni ve rum çetelerinin katlettikleri şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması ve katliamın 
zihinlerden silinmeyerek geniş kitlelerin tarih bilincinin arttırılması amacıyla 5302 sayılı Kanunun 6 ve 64. maddeleri 
kapsamında gerekli çalışmanın yapılması, yaşanan bu olayları bir belgesel niteliğinde görsel ve yazılı olarak 
hazırlatılarak yeteri kadar çoğaltılması ve basımının yapılarak geniş kitlelerinbilgisine sunulması, bu çalışmalar için 
İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,   
 

5. İlimiz, Merkez İlçe, Kurtköy Köyü sınırları içerisinde bulunan uygun bir alana ihtiyaç duyulan bir adet atış poligonu 
yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 
Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 

6. İlimiz Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve turizm açısından çok önemli bir değer olan 
Kent Ormanının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, mevcut dere üzerine araç geçişini sağlayacak şekilde basit 
bir köprü yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi,   
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM  

7. İlimizde, Otizm “Engeller Olmadan” projesi ile bilimsel dayanaklara uygun olarak Otizmle çalışan öğretmenleri; 
otizmli bireylerin bireysel özelliklerine uygun eğitim modellerini uygulayarak davranış problemlerini sonlandıracak, 
uygun öğretim ortamı oluşturacak, yeni davranışlar kazandıracak, bağımsız yaşama becerilerini edindirecek 
etkileşim ve öz bakım donanımına ulaştıracak ve özel yeteneklerini keşfedip geliştirecek uzmanlar olarak eğiterek 
otizmli bireylerin toplumsal yaşama uyumlarını sağlamak için İl Özel İdaresi bütçesinden ₺25.000,00 tutarında 
ödenek tahssi edilmesi konusunun görüşülmesi, 

8. İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan, barınakları olmaması sebebiyle belediyeler tarafından 
kırsal bölgelere terk edilen başıboş sokak hayvanlarının hastalık ve açlıktan dolayı ölüme terk edilmeleri nedeniyle 
çevre, sağlık ve can güvenliği açısından oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi amacıyla kısırlaştırma, barınma ve 
tedavi edilmeleri yönünde belediyelerle ortaklaşa çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,   
 

9. İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyünde ihtiyaç duyulan yağmur suyu kanalları ile köy 
mezarlığında kayan bölgeye istinat duvarı yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık 
Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM  

10. İlimiz, Çınarcık İlçesinde bulunan Çınarcık Balıkçı Barınağının dip taraması çalışmaları esnasında tüketilecek 
akaryakıt giderinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Bütçesinden ₺95.000,00  ödenek tahsis 
edilmiş, ancak yapılan çalışmalın sonucunda tahsis edilen ödeneğin yetmediği anlaşıldığından, İl Özel İdares 
bütçesinden ₺50.000,00  ilave ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 
 

11. 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 
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tespitine yönelik başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  
 

12. İl Özel İdaresinin 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 

13. 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 bilimsel çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli 
Yalova İli Çevre Düzeni Planına yapılan itirazların sonucunun meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,   
 

14. Dilek ve temenniler, 
 

15. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  


