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

 

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 08/06/2020-Pazartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 

 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 19 Temmuz 2021 tarihinde; Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl Dönümü olması münasebetiyle 

bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif v.b. bir dizi etkinlik yapılması konusunu görüşülmesi, 
2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vergiler hariç ₺470.000,00 hibe desteğiyle alımı öngörülen 1 (bir) adet hidrolik 

sıkıştırmalı Çöp Toplam Kamyonunun (13+1,5m³) Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması ve satın alınacak 
çöp kamyonu için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

3. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, İlimizde yetkili (A) tipi muayene kuruluşu ile asansörlerin 
periyodik kontrollerinin yapılmasına dair protokol yapılması için İdareye yetki verilmesi, yıllık periyodik kontrol 
bedelinin belirlenmesi, belirlenecek bedelin en fazla %10’u oranında İdare gelir payının belirlenmesi ve 
periyodik kontrol bedelini aşmaamk üzere takip kontrol beledilinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi, 

4. 3202 sayılı Yasanın 2/e maddesi ile Yalova İl Özel İdaresi İçme Suları Yönetmeliğinin 6/2a maddesi gereğince, 
Altınova İlçes, Soğuksu Köyü, Köy İçi Bahçe Kaynağının Akçukur Mahallesi içme ve kullanma suyu olarak 
kullanılmak üzere Soğuksu Köyü Muhtarlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

5. İl Genel Meclisinin 03.04.2015 tarih ve 68 nolu kararıyla 5 yıllığına Yalova Belediye Başkanlığına tahsis edilen ve 
15/06/2015 tarihi itibariyle tahsis süresi sona erecek olan İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, Kalıcı Konutları 
A Blok 14-18-38-39 ve 41 numaralı işyerleri ile B Blok  37-39-44-51-54-55-60-63 ve 70 numuralı işyerlerinin 
tahsis süresinin uzatılması talebinin değerlendirilmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

6. Çınarcık İlçesi, Harmanlar Mahallesi, 3. Sokak, No:3 de bulunan ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet 
Binası olarak kullanılan binanın  tahsis süresi 29/05/2020 tarihinde sona erdiğinden tahsis süresinin uzatılması 
veya bedelsiz olarak İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi talebinin değerlendirilmesi,  

7. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Altınova İlçesi, Subaşı Beldesi, Denizgören Mahallesi, Kalıcı Konutlarda Bulunan ve 
İl Genel Meclisinin 05/04/2015 tarih ve 73 sayılı kararı ile Subaşı Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilen 
işyerlerinden B Blok, 1. Kat, 20 numaralı işyeri, B Blok, 2. Kat 22, 27, 28, 30 ve 31 numaralı işyeri ve F Blok, 2. 
Kat 27, 31, 33, 34 ve 35 nolu işyerlerinin tahsis süresinin uzatılması talebinin değerlendirilmesi,  

8. 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, 

9. 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: 

10. İl Genel Meclisinin 01.07.2015 tarih ve 115 sayılı kararı ile 5 yıl süreyle İl Müftülüğüne tahsis edilen ve tahsis 
süresi 01.07.2020 tairihi itaberiyle sona erecek, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Paşakent 
Mahallesi, B Blok, 2. Kat 56, 57, 58, 64 ve 65 numaralı işyerlerinin tahsis süresinin uzatılması talebinin 
değerlendirilmesi, 

11. İl Özel İdaresinin %18 katılım payı ile ortağı olduğu Yalova Avrasya Giyim İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve 
Yalova Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin birleşmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

12. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerde düzenlenen imar durum belgeleri, ifraz-tevhid-yola 
terk-geçit hakkı dosyalarının onayı ve benzeri işlemler için tahsil edilecek hizmet bedelinin belirlenmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

13. 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, 
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

14. İlimiz Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyünde bulunan ve halk arasında Yaren Baba Türbesi olarak bilinen yerin 
günümüz şartlarına uygun olarak düzenlenmesi konusunun görüşülmesi, 

15. İlimiz Çınarcık İlçesi Hüdaverdi Aydın İlk/Ortaokulunun Çok Amaçlı Spor Salonunun ihtiyacı olan spor 
malzemelerinin temin edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 

16. 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, 
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17. 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, 
18. 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: 

19. 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, 

20. 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,   

21. 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, 

 
 

22. 2020 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı ile yapılması hedeflenen yatırım ve hizmetlerin 3’er aylık dilimler 
itibariyle ilk etapta Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere, hedeflenen yatırımlar ve ilçeler bazında yapılacağı 
faaliyetler ve 3 ayda yapılan gerçekleşme ve bu gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcamalar hakkında İl 
Genel Meclisinin bilgilendirilmesi, 

23. Dilek ve temenniler, 
24. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 
 

 


