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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI MAYIS 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 
 

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 01/05/2019-Çarşamba (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41. 

maddeleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunun 47. maddesi ile Yönetmeliğinin 40. maddesine göre İl Genel Meclisince incelenerek karara bağlanması, 
 

2. İlimiz, Çınarcık İlçesinde bulunan Balıkçı Barınağının uzun zamandır yapılmayan dip taramasından dolayı barınak içine 
tekne giriş çıkışlarında yaşanan sorunun giderilmesi amacıyla, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 
liman içi dip taraması işinin yaptırılması, balıkçı barınağı dip taraması çalışmaları esnasında tüketilecek olan akaryakıt 
giderlerinin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun 

görüşülmesi, 
 

İKİNCİ BİRLEŞİM  
3. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde bulunan ve dar olması sebebiyle can ve mal 

emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 

4. İlimiz Çınarcık İlçesi Teşvikiye Beldesi sınırları içerisinde bulunan ve turizm açısından çok önemli bir değer olan Kent 
Ormanının otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla, mevcut dere üzerine araç geçişini sağlayacak şekilde basit bir köprü 
yaptırılması ve Kent Ormanındaki tahrip olan bazı mobilyaların onarılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,   
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM  

5. İlimiz Termal İlçesine bağlı Akköy Köyü, köy mezarlığına giden yolun kenarlarına yürüyüş bandı (kilitli parke taşı) 
yaptırılması, bedelinin ise İl Özel İdaresi bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 
 

6. İlimiz köyleri ve kırsalında gün geçtikte sayıları artmakta olan, barınakları olmaması sebebiyle belediyeler tarafından kırsal 
bölgelere terk edilen başıboş sokak hayvanlarının hastalık ve açlıktan dolayı ölüme terk edilmeleri nedeniyle çevre, sağlık 
ve can güvenliği açısından oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi amacıyla kısırlaştırma, barınma ve tedavi edilmeleri 
yönünde belediyelerle ortaklaşa çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi,   
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM  

7. 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 
başlatılan çalışma hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

8. 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, 
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

9. 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 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,   
 

10. Dilek ve temenniler, 
 

11. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  


