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

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

 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. 

maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 
18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi, 

2. Elazığ İlinde meydana gelen deprem sonrası kış şartlarının da ağır geçmesi nedeniyle gıda ve diğer ihtiyaç 
malzemelerine yönelik yardımların devam ettiği anlaşılmakta olup, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü kanalı 
ile dağıtılması suretiyle kuru gıda yardım paketinin alımının yapılarak gönderiminin sağlanması ve İl Özel İdaresi 
bütçesinden bu iş için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi 

3. İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Kabaklı Köyünde uzun yıllardır taşımalı eğitim uygulamasından dolayı kullanılamayan 

okul binasının; taziye evi, köy müzesi ve köy kütüphanesi bölümlerinden oluşacak şekilde İl Özel İdaresi bütçe 
imkânlarıyla tadilat ve tamiratının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 

4. İlimiz Çiftlikköy İlçesi, Burhaniye Köyünde mahalle ile irtibatı sağlayan Burhaniye deresi üzerindeki köprüde 
uzun yıllar hizmet vermesinden dolayı aşınma ve tahribat meydana gelmiş olup, Burhaniye Köyü Muhtarlığı 
tarafından onarımı yapılacak olan köprü için ihtiyaç duyulan malzemenin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla temin 
edilerek köy muhtarlığına verilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması 
ve müzakere edilmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

5. İlimiz Altınova İlçesi Sermayecik Köyünde bulunan mesire alanına İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla elektrik 
enerji nakil hattı  (ENH) çekilmesi konusunun görüşülmesi,  

6. Olası Marmara Depremi sonrası, Çınarcık İlçesi genelinde gönüllü arama-kurtarma faaliyeti gerçekleştirecek olan 
MAGDER’in (Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği) çalışmalarında kullanılacak alet-edevat ve teçhizatları 
muhafazasında kullanılmak üzere, içinin Çınarcık Belediyesi tarafından tefriş edilmesi kaydıyla 2 adet 3x7 
standart ebatlarında konteyner temin edilip adı geçen derneğin hizmetine verilmesi teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 

7. İlimiz, Termal İlçesi, Yedi Havuzlar bölgesinde bulunan ve Herkül Heykeli olarak bilinen tarihi yapıtın replikasının 
İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yapılıp yerine konulması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 

8. 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, 
 
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 okul bahçesi olarak düzenlenmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

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

11. 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,  
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

12. İlimiz, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları içerisindeki içme suyu depolarının yanında bulunan uygun yerin İl Özel 
İdaresi imkanlarıyla mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

13. 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, 
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14. OSB’lerin ortak altyapı ve sosyal donatı yatırımlarının yapılmasına ilişkin işbirliği protokolüne benzer bir 
çalışmanın yapılması suretiyle, 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: 

15. 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, 

16. 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,   

17. Dilek ve temenniler, 
18. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  


