
1 

 

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI MART 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri     : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 05/03/2018-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 2017 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 
18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi, 
 

2. Subaşı Sözlü Tarih Çalışma Grubu tarafından Subaşı İlkokulu Göç Müzesi’nin 4. Kuruluş yıldönümünde “Sandık 
Öyküleri” adı altında gerçekleştirilen sergide, göçü yaşamış 12 kadına ait çeyiz sandığının toplandığı ve 
öykülerinin yazıldığı “Sandık Öyküleri” adlı çalışmanın kitap haline getirilerek basımının yapılabilmesi için ihtiyaç 
duyulan ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 
 

3. İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi sınırları içerisinde faaliyet halindeki sanayi kuruluşlarının yer aldığı 
alanda kurulan ve İl Genel Meclisinin 05.06.2015 tarih ve 111 sayılı kararı ile İl Özel İdaresinin de %6 katılım 
payı ile ortağı olduğu Yalova Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünleri İleri Teknolojik Malzemeler 
(YALKİM) İhtisas  OSB’nin, İl Özel İdaresinin ortaklık payına isabet eden katılım payı, kamulaştırma bedeli, cari 
harcama ve diğer her türlü giderlerin Yalova Akrilik Bazlı Elyaf ve Kompozit Ürünleri İleri Teknolojik Malzemeler 
Derneği tarafından karşılanacağına yönelik ek protokol yapılması, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

4. Yalova İlinde üretilen balın kalite standardının yükseltilmesi, etiketsiz ve ne şekilde üretildiği belli olmayan aynı 
zamanda halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlerin önüne geçilmesi ve ilimizde üretilen balların milli ekonomiye 
kazandırılıp üretim ve iş istihdamına katkı sunulması amacıyla, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genç 
çiftçilere sunmuş olduğu çiftçi projeleri kapsamında, Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından istenen, bal 
dolum, paketleme ve etiketleme makinelerinin temininde kullanılmak üzere, İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli 
ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonunca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 

5. İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda İlimizdeki Güvenlik Birimleri, 
Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize 
bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim 
verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

6. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen sondaj terfi kanalizasyon ve sulama 
sistemlerinin işletilmesi esnasında ihtiyaç duyulan enerji sarfiyatı yüksek olduğundan dolayı zaman zaman 
sıkıntılar yaşanmakta olup, olası sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla mevcut işletmelerin kesintisiz enerjiye 
kavuşturulması için yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve bunun için mali kaynak temin edilmesi teklifi 
hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

7. 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 Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

8. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi 
gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm 

merkezlerinden, İdare tarafından ruhsat verilen işletmelerin kullandıkları jeotermal kaynaklar için su kullanım 
bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 

9. Yalova İl Özel İdaresinin 2016 yılı Sayıştay Denetim Raporunda tespit edilen jeotermal kaynaklar ile doğal 
mineralli suları dolaylı yada dolaysız kullanan otel ve tesislerden alınması gereken idare payı ile Yalova İl Genel 
Meclisi tarafından jeotermal su kullanım bedelinin m³ bazında belirlenmesi ve bu doğrultuda turizm belgeli 
tesislerden jeotermal su kullanım bedelinin tahsil edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
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BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 
10. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı 

düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin 
koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı 
çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,   
 

11. Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı 
Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen 
Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit 
potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
   

12. Dilek ve temenniler, 
 

13. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  


