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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 03/02/2020-Pazartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 

 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. İl Genel Meclisinin 05.04.2018 tarihli ve 51 sayılı kakarına istinaden; çiftçilerimizin ve üreticilerimiz tarafından 

üretilen hasadın sağlıklı bir biçimde tüketiciye ulaştırılabilmesi için İl Özel İdaresi bütçe imkanalrıyla satın alınan 
ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilen kuru buz üretim 
cihazının ihtiyacı olan manifoldlu karbondioksitli tüp sisteminin satın alınması konusunun görüşülmesi,  

2. Yalova’nın il oluşunun 25. yıldönümünü münasebetiyle;  geçen 25 yıllık süreçteki kamu hizmetlerinin 
değerlendirilmesi, meydana gelen önemli olayların etkilerinin incelenmesi, geleceğe dönük temel stratejilerin 
gözden geçirilmesi ve ortak bir gelişme vizyonunun ortaya konulması amacıyla, ilimizdeki temel aktörlerin 
katılım ve işbirliğinde 5-6 Haziran 2020 tarihlerinde “Yalova+25” adıyla bir toplantı düzenlenmesi teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme 
Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

3. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, İl genelinde hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıkları taşıma faaliyeti 
gösteren tüm araçlara, Araç Takip Sistemi kurulmasının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiş olup; 2 yıllık 

Takip Sistemi Yazılımı için İl Özel İdaresi Bütçesinden toplam ₺100,000,00 (Yüzbin Türk Lirası) tutarında ödenek 
tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

4. Yalova İL J.K.lığı sorumluluk bölgesinde bulunan ilimiz köylerinde asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele 
etkinliğinin artırılması ve halkın huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, Yalova İl Özel İdaresi 
kanalıyla kurulmuş olan Kent Güvenlik Kamerası Sistemine ait Yalova İl Jandarma Komutanlığı adına kayıtlı 
elektrik sayacının tüketim beddelinin İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanaması konusunun görüşülmesi,  
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

5. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik hizmetlerinde ve yol güvenlik uygulamalarında kullanılmak üzere 
yazı ekindeki listede belirtilen ışıklı uyarı cihazı setininin İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla satın alınması 
konusunun görüşülmesi,  

6. Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince; (1)- Kültür ve Turizm Koruma 
ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde bulunan turizm belgeli işletmeler, (2)- Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde üretilen jeotermal akışkanın bu alanlar dışında kullanan turizm belgeli 
tesisler, (3)- Turizm belgeli olup ta Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezleri dışında 
faaliyet yürüten ve jeotermal kaynak suyunu turizm bölgesi dışından temin eden işletmelerin kullandıkları 
jeotermal kaynak suyunun beher m³’ü cinsinden su kullanım bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

7. İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy ve Çukurköy köyleri arasında daha önce 
yapılmış olan köprünün bitiminden sonraki yolun güvenliğinin sağlanması amacıyla, yol kenarlarına çelik bariyer 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

8. İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Dereköy köy merkezinde daha önce yol kenarlarına 
yapılmış olan yağmur suyu kanallarının üzerine, can ve mal güvenliğinin sağlanması için demir mazgal yapılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

9. İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, İlk/Ortaokulu bahçesine kapalı spor sahası yapılmasından dolayı okulun 
yanında bulunan arsanın öğrenciler için İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yeniden okul bahçesi olarak 
düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 

10. İlimiz köyleri ve kırsalında sayıları artmakta olan başıboş sokak hayvanlarının barınmaları, rehabilitasyonu, 
kısırlaştırılması, beslenmeleri ve tedavilerinin yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

11. Global Engelliler Vakfının; Valiliğimiz, İl Özel İdaresi ve Yalova Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
arasında kurumsal işbirliği sağlanarak “Erişebilir Turizm Şehri Yalova” projesi kapsamında planlanan hedefi 
gerçekleştirmek, engelleri önlemek ve aşmak, engellilerin topluma aktif olarak dâhil edilmesini sağlamak 
amacıyla uygulanması planlanan çalışmalar hakkında işbirliği protokolü düzenlenmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

12. İl Özel İdaresi’nin yol ağında bulunan başta grup yolları olmak üzere genişletilmesi mümkün olan yolların 
genişliklerinin en az 7 metreye çıkartılacak şekilde çalışma başlatılması, sıcak asfalt aşınma çalışması bittikten 
sonra bu yollara da trapez kanalların inşa edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

13. Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası projesi ile İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan 
somut kültür varlıklarının (okul, cami, medrese, kervansaray, hamam, imalathane, sivil mimari örnekleri vb.) 
tespit edilmesi, önem ve öncelik sırasına göre röleve projelerinin hazırlatılması ve restore edilerek kültür 
mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 
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DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

14. İlimiz, Termal İlçesi, Akköy Köyü, köy hudutları içerisinde bulunan 2 adet köy mezarlığının kapılarının İl Özel 

İdaresi bütçe imkânlarıyla düzenlenerek günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

15. 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 Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 

16. OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin yapılan işbirliği protokolü göz önünde 
bulundurularak, İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat atıklarının dökümü için 
belediye, muhtarlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yolları üretilerek hafriyat 
döküm sahalarının belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

17. Yapı stokunun 5-6 kat olduğu Kocadere Köyü Yalı Mevkiinin mevcut halindeki imarı 2 kat ile sınırlı olup, bu 
durum yeni yapı yapılması ve kentsel dönüşümü olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle, kentsel dönüşüm ve yeni 
konut yapımının önünü açmak amacıyla, kat artırımı hususunun değerlendirilmesi ve mümkün ise plan tadilatı 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

18. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından dolayı teknik, yasal ve 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,   

19. Sayıştay Müfettişlerince, İl Özel İdaresinin 2018 yılı mali işlemleriyle ilgili yapılan teftiş sonucunda düzenlenen 
raporun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması, 
 

20. Dilek ve temenniler, 
 

21. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  
 

 
 


