
1 / 2 

 

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2023 YILI MART 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 

Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :01/03/2023-Çarşamba (İlk Birleşim) 

Toplantı Saati   :15.30 

 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

1. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mevkiinde bulunan binaların yapı stoklarının 

belirlenerek, yapılacak imar planı revziyonu kapsamında kentsel dönüşüm yapılması 

konusunda İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi, 

2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali 

Yönetimi Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince hazırlanan; Yalova İl Özel 

İdaresinin 2022 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı İl İzel İdaresi Kanununun 10 uncu, 18 

inci ve 39 uncu maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi, 

3. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, Kalıcı Konutları bölgesinde 

bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan B Blok, 2. Kat, 34, 37 ve 39 numaralı 

işyerlerinin Kızılay Yalova Şubesine olan tahsisinin kladırılarak, 34, 36, 37 ve 39 numaralı 

işyerlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin (f) fıkrası uyarınca 

satışının yapılması konusunun görüşülmesi, 

4. İl Genel Meclisinin 05.12.2022 tarihli ve 187 sayılı kararı ile Koru Belediyesine satışı 

uygun görülen, ancak Koru Belediyesi tarafından satın alma talebinden vaz geçilen Çınarcık 

İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi, Kalıcı Konutları bölgesinde bulunan ve mülkiyeti 

İl Özel İdaresine ait olan C Blok, 2. Kat, 26 ve 27 numaralı işyerlerinin satış işleminin iptal 

edilerek, söz konusu işyerlerinin ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere 

değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi, 

 

İKİNCİ BİRLEŞİM: 
5. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerde düzenlenen imar durum belgeleri, 

ifraz-tevhid-yola terk-geçit hakkı dosyalarının onayı ve benzeri işlemler için 2022 yılında 

uygulanmak üzere tahsil edilecek hizmet bedelinin 2023 yılına göre güncellenmesi teklifi 

hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

6. İl Özel İdaresi bünyesinde kanalizasyon işlerinde kullanılan vidanjörün; isteğe bağlı olarak 

köylerde bulunan özel şahıslara veya tüzel kişilere ait fosseptik kuyularının boşaltılması ve 

kanalizasyon şebekesi tıkanıklıklarının açılması taleplerinin karşılanmasında kullanılmak 

üzere görevlendirmesi ve bunun için tahsil edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi 

hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

7. İlimizin turizmine, kültürüne, yörenin gelenek ve göreneklerine ve ilimizin ulusal ve 

uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla, sivil toplum kuruluşları ve diğer 

kurumlar tarafından 2023 yılı içerisinde ilimizde düzenlenecek olan sosyal ve kültürel 

etkinlikler için, mevzuat hükümleri kapsamında yapılacak protokole çerçevesinde İl Özel 

İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
8. Orman Genel Müdürlüğü tarafından B tipi mesire alanı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, 

Ortaburun Köyü sulama göleti etrafında bulunan 1.93 hektarlık alanın, halkın kullanımına 

uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi suretiyle modern bir mesire alanı olarak 

düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 

müzakere edilmesi, 
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9. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı 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 İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

10. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit 

edilmesi ve önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza 

kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması 

ve müzakere edilmesi, 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 
11. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması, yeni 

turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, bozulan yolların onarılması, olası bir afet 

sırasında kullanılabilecek alternatif yeni bağlantı yollarının yapılması ve doğal ortamda 4 

mevsimde gece gündüz kalınabilecek şekilde ilimize yeni tesislerin kazandırılması teklifi 

hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

12. Yenimahalle Köyünde yol kenarlarında bulunan satış yerlerinin trafiğe engel olması ve can 

ve mal emniyeti açısından tehlike arz etmesi nedeniyle, köyün uygun görülen alanlarına 

pazar yeri ve ekmek fırını yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 

raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

13. Yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine (Arboretum) ev 

sahipliği yapan ilimize bir Bonsai Sanat Galerisi ve Atölyesi (Bonsai Müzesi) 

kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 
14. Çınarcık İlçesi, Şenköy köyünde mevcut kara yolu üzerinde şahsa ait arazide faaliyet 

gösteren köy satış yerinin, mevcut olan yerin karşısında bulunan ve köy tüzel kişiliğine ait 

olan arazi üzerine taşınması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 

okunması ve müzakere edilmesi, 

15. Milli mücadele döneminde İlimiz, Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde 

Ermeni ve Rum Çeteler tarafından katledilen hemşehrilerimizin anısına uygun olarak İl 

Özel İdaresi bütçe imkânları ile bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi hakkında İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

16. Dilek ve temenniler, 

17. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

 

 


