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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI AĞUSTOS 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 02/08/2021-Pazartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 

 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM 
1. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mevkii, Sahil sk. No: 10, İç Kapı:1 adresinde bulunan The Laington adlı 

işletmenin açık alkol satışı için, İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmeliğin 29’uncu, 30’uncu ve 31’inci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğünün 14/10/2005 tarih ve 2005/107 sayılı genelgesi çerçevesinde içkili yer bölgesi tespitinin yapılması 
konusunun görüşülmesi, 

2. İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı serbest nakit karşılığı gösterilmek üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 37/3. maddesi uyarınca  ₺4.000.000,00’lik ek ödenek alabilme imkanı doğmuş olup, 5302 Sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 37. Maddesi 
uyarınca bütçenin yukarıda belirtilen bölümüne ek ödenek alınması konusunun görüşülmesi, 

3. Termal İlçesi, Akköy Köyü Siteler ve Sahil Mahallesi ile Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi Seralar Mevkii ve Çalıca Atakent 
Mahallesini içine alan Koru Havzasında kalan bölgede İLBANK tarafından taslak proje çalışması yapılan “Akköy ve 
Koru Havzası Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapılması ve YASKİ Arıtma Tesisine Bağlanması Projesi’nin 
uygulanmasıteklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

4. İstanbul-İzmir Otoyolu Kılıç bağlantısının zaruret arzeden alanlarına yağmur kanalı yapılması ve yağmur sularının 
yola zarar vermemesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 
İKİNCİ BİRLEŞİM 

5. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan İlimiz, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyüne köy binası yapılması ve köy 
meydanı düzenlemesi işi ile Selimiye Köyüne köy binası yapılması işinde kullanılması şartıyla Erguvan Enerji firması 
tarafından İl Özel İdaresi hesabına yatırılan ₺480.000,00 ödeneğin şartlı bağış olarak kabul edilmesi teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

6. İlimiz Merkez İlçesi, Bad Godesberg Parkında bulunan Deniz Şube Müdürlüğü binasının kullanım özelliklerini 
kaybetmesinden ve ihtiyaçlara cevap verememesinden dolayı yerel imkanlar ile prefabrik malzemeden yaklaşık 
118 m² hizmet binası ile 58 m² kütüphane binasının yapımı için gerekli olan malzemelerin İl Özel İdaresi bütçe 
imkanlarıyla karşılanması  teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi 

7. İlimiz, Altınova İlçesi Örencik Köyüne köy muhtarlığı tarafından finanse edilerek yapılması planlanan sulama göleti 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

8. İlimiz, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyü Balıkçı Barınağı ile Merkez İlçe, Samanlıdere Balıkçı Barınağının tel ihata ile 
çevrilmesi işinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6’ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçe 
imkanlarıyla yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

9. İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür 
eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması teklifi hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

10. Yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine (Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai 
(Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

11. Marmara Denizi’nde oluşan yoğun deniz salyasına karşı acil durum eylem planının hazırlanması için bir komisyon 
kurulma çalışması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 

12. 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 

13. Milli mücadele döneminde İlimiz Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce 
katledilen hemşehrilerimiz anısına bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi. 
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

14. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin 
oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni bağlantı 
yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi 
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15. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her geçen gün daha fazla hissedilmesi nedeniyle; 
köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk analizi raporunun hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

16. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy köyümüzde mevcut kara yolu üzerinde şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış 
yerinin buradan kaldırılarak, mevcut olan yerin karşısında bulunan ve köy tüzel kişiliğine ait arazi üzerine 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

17. İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak 
Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi 

18. Küresel ısınmanın neden olduğu içme, kullanma ve tarımsal sulamaların etkin kullanımı için çalışma yapılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi 

19. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik 
sırasına göre röleve ve restore edilmesi, ayrıca Tarihi Yalova Kâğıthanesi’nin yeniden ihyası için ilave bulgu ve 
belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi 

20. Dilek ve temenniler, 
21. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,   

 
 
 

             
 


