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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI TEMMUZ 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 

Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :02/07/2014-Çarşamba 

Toplantı Saati   :15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM 

1. İlimizde yapımı  devam eden 112 Acil Çağrı Merkezi İnşaatının tamamlanmasında kullanılmak 

üzere, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, İl Özel İdaresi 

bütçesinden toplam ₺220.000,00 ödenek tahsis edilerek, 2014 yılı bütçesinde açılı bulunan fasıl 

maddesine aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması 

ve müzakere edilmesi, 

2. İl Özel İdaresine ait Ana Hizmet Binasının 3. Katının İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 

boşaltılması sebebiyle yapılacak olan tadilat, bakım ve onarım işleri ile Valilik Hizmet Binasında 

yapılacak olan onarım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinden 

₺70.000,00 ödenek tahsis edilerek, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri faslına 

aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve 

müzakere edilmesi, 

3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, 2014 yılı için Ortak Sağlık ve Güvenlik 

Biriminden, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi hizmeti, hizmet alımı yöntemiyle 

gerçekleştirildiğinden ve İl Özel İdaresinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 2014 yılı 

bütçesinde bu hizmet için ödenek ayrılmadığından, ihtiyaç duyulan ₺45.000,00 ödeneğin tahsis 

edilerek bahse konu hizmetlerde kullanılması için bütçenin Hizmet Alımları faslına aktarılması 

teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

 

İKİNCİ BİRLEŞİM 
4. İl Genel Meclisinin 08.01.2014 tarih ve 7 sayılı kararına istinaden, jeotermal kaynaklar ve doğal 

mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında mevcut kaynakların yok olma riski hususunda 

oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan yararlanan mevcut işletmelerin yıllık jeotermal 

kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi, arama ve işletme başvusunda bulunan talep sahiplerinin kaynak 

rezervleri ile ilgili bilimsel çalışmalar için TÜBİTAK ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan 

detaylı çalışma programı ve çalışma takvimi ile birlikte bu çalışma için ihtiyaç duyulan mali 

kaynağın temin edilmesi konusunun değerlendirilmesi, 

5. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun genel aydınlatma başlığı altındaki Geçici 6. maddesine 

istinaden, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri için 

İller Bankası A.Ş. tarafından İl Özel İdaresi payından kesilen aydınlatma bedellerine ait 

muhasebeleştirme işlemlerinin yapılbilmesi için, İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde 

“Genel Aydınlatma Giderleri” fasıl maddesinin açılması ve açılacak olan fasıl maddesine 

₺80.000,00 ödenek aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

okunması ve müzakere edilmesi, 

6. 6360 sayılı Yasanın Geçici 2. maddesiyle tüzel kişiliği sonlandırılarak köy statüsüne dönüştürülen 

ve 31.03.2014 tarihi itibariyle İl Özel İdaresine devredilen, Kocadere Belediyesinin İller Bankası 

A.Ş.’den 2012 yılında kanalizasyon ve içme suyu yapım işleri için aldığı krediden dolayı İl Özel 

İdaresi payından kesilen kredi taksidine ait muhasebeleştirme işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla, 

İl Özel İdaresinin 2014 Mali Yılı Bütçesinde “Kanalizasyon ve İçme Suyu Kredi Geri Ödeme 

Projesi” adı altında fasıl maddesinin açılması ve açılacak olan fasıl maddesine ₺120.000,00 ödenek 

aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve 

müzakere edilmesi,  
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ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

7. İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinin Bilgiye Abonelik Giderleri 

için ayrılan 5.000,00 ödenek ile Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri için ayrılan 30.000,00 ödeneğin 

tamamı kullanılmış olup, 2014 yılı sonuna kadar Bilgiye Abonelik Giderleri için ihtiyaç duyulan 

15.000,00, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri için ihtiyaç duyulan 50.000,00 olmak üzere toplam 

65.000,00 ödeneğin tahsis edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması teklifi hakkında Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,   

8. İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinin Armutlu Kaymakamlık 

Lojmanının yakacak alımları, elektrik alımları ve su alımları için ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar 

yetmeyeceği anlaşıldığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kaymakam Lojmanının su alımları 

giderlerinde kullanılması için ₺500,00, yakacak alımları giderlerinde kullanılması için ₺6.000,00, 

elektrik alımları giderlerinde kullanılması için ₺4.000,00 olmak üzere toplam ₺10.500,00 ödeneğin 

tahsis edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,   

9. İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinin Çiftlikköy Kaymakamlık 

Lojmanına yakacak alımları, elektrik alımları ve su alımları için ayrılan ödeneğin yılsonuna kadar 

yetmeyeceği anlaşıldığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kaymakam Lojmanının su alımları 

giderlerinde kullanılması için ₺1.000,00, yakacak alımları giderlerinde kullanılması için 

₺6.000,00, elektrik alımları giderlerinde kullanılması için ₺6.000,00 olmak üzere toplam 

₺13.000,00 ödeneğin tahsis edilerek ilgili fasıl maddelerine aktarılması teklifi hakkında Plan ve 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,   

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

10. İl Özel İdaresinin (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) 2014 yılı bütçesinin Termal Kaymakamlık 

Lojmanının elektrik alımları ve telefona abonelik ve kullanım ücretleri için ayrılan ödeneğin 

yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kaymakam 

Lojmanının elektrik alımları giderlerinde kullanılması için ₺2.000,00, telefona abonelik ve 

kullanım ücretleri için ₺500,00 olmak üzere toplam ₺2.500,00 ödeneğin tahsis edilerek ilgili fasıl 

maddelerine aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

okunması ve müzakere edilmesi,  

11. İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçesinin Termal Köylere Yardım faslında bulunan ödenekten, 

Termal İlçesi, Akköy Şehitlerini Anma Töreni Organizasyon giderlerinde kullanılması için 

₺4.000,00 TL ödeneğin tahsis edilmesi ve tahsis edilecek ödeneğin söz konusu organizasyon 

giderlerinde kullanılması için Termal Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması teklifi 

hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,  

BEŞİNCİ BİRLEŞİM 
12. İl Genel Meclisinin 06.02.2014 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanan ve 27.02.2014-28.03.2014 

tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle ilan edilen Güney Köyü İmar Planı Değişikliği, Plan Paftaları 

ve Açıklama Raporuna ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın, 3194 sayılı İmar 

Kanununun 8. maddesi gereğince değerlendirilerek karara bağlanması teklifi hakkında İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

13. İl Özel İdaresine ait Merkez Bahçelievler Mahallesi, 22 pafta, 1254 ada, 1 ve 2 nolu parseldeki 

(eski 318 ada, 4 parsel) taşınmazın, hem İl Özel İdaresine sürekli akar sağlayacak hem de 

Yalova’nın sosyo ekonomik ve sosyo kültürel ihtiyacına cevap verecek bir proje kapsamında 

değerlendirilmesi amacıyla “Merkezi İş Alanı” kullanımına dönüştürülmesine ilişkin Çevre Düzeni 

Planı değişikliği için talep edilen imar planı inceleme ve işlem bedelinin ödenmesi için ödenek 

tahsis edilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

14. Önergeler, dilek ve temenniler, 

15. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

 

     Yaşar DEMİREL 

İl Genel Meclis Başkanı 


