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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI AĞUSTOS 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 

Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :04/08/2014-Pazartesi 

Toplantı Saati   :15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM 

1. 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 İl Genel Meclisince uygun görülmüş olup, İl 

Genel Meclisi kararı gereği söz konusu plan değişikliğine ilişkin ilave çalışma yapılması ve plan 

müellifine ödenmesi gereken bedel için ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülerek karar 

bağlanması,  

2. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 64. Maddesine 

istinaden, protokol çerçevesinde bedeli karşılığında Kadıköy Beldesinin toplam  12.544,00 m² 

alanlı üst yapı olarak sokak ve caddelerinin asfalt sathi kaplama ile yol yapım işininin 

gerçekleştirilmesi konusunun müzakereye açılması, 

3. Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde E.2013/455 sayı ile görülen davada kesinleşen karar 

gereği belirlenen ₺10.222,50 tazminatın yasal faizi ile birlikte ödenmesi için ödenek tahsis 

edilmesi konusunun görüşülmesi, 

4. Yalova İli Merkez İlçesine bağlı Elmalık ve Kazimiye köylerini Yalova Merkez İlçesine bağlayan 

Milis Teğmen Rasim Koçal Caddesi-Elmalık yolunun,  sıcak asfalt kaplama yapılması işinin, 5302 

sayılı Kanunun 64 (a) maddesi gereğince, Yalova Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından ortak 

faaliyet projesi kapsamında yapılması konusunun görüşülmesi, 

 

İKİNCİ BİRLEŞİM 
5. İdaremize Yalova İş Mahkemesinde açılan  ve Yalova 2. İcra Müdürlüğünün E.2014/2762 sayılı 

dosya için ₺18.549,64  ve E.2014/2763 sayı dosya için ₺24.608,31 olmak üzere toplam ₺43.157,95 
tazminatın ödenmesi için ödenek tahsisi edilmesi konusunun görüşülmesi,  

6. İdaremizden emekli olan işçilerin yıllık ücretli izin alacaklarının ödenmemesine dayanarak 

açtıkları davalarda idaremizce ödenmesi gereken meblağ takibe konulmuş olup, ödemeler Hukuk 

Müşavirliği tarafından yapılacağından,  Hukuk Müşavirliğininin 2014 yılı bütçesinin  Görev 

Giderleri faslına ihtiyaç duyulan ₺90.000,00 ödeneğin temin edilerek ilgili fasıl maddesine 

aktarılması konusunun görüşülmesi, 

7. Elektrik Dağıtım Tesislerinin “Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrk Dağıtm Tesislerinin Elektrik 

Dağıtım Şirketlerince Devir Alınmasına Dair Usul ve Esaslar” gereğince, Termal Üvezpınar 

sudüşen şelalesi mevkiinde bulunan elektrik isale hattının UEDAŞ tarafından TEDAŞ Genel 

Müdürlüğü adına bedel karşılığında satın alınıp, ortak kullanım haline gelecek olan kısmın işletme 

ve bakım faaliyetleri UEDAŞ tarafından yapılmak suretiyle Termal Üvezpınar sudüşen şelalesi 

mevkiinde bulunan elektrik isale hattının anlaşma yoluyla tesisin ortak kulanım haline 

gelen/gelecek kısımların kısmen devredilmesi konusunun görüşülmesi,  

 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

8. 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 başvurusunda 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların  okunması ve müzakere 

edilmesi, 
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9. İl Özel İdaresi makine parkında bulunan ve Kocadere Belediyesinden Müdürlüğümüze devredilen 

araçlar  (teknik elemanlarca hazırlanan raporlar doğrultusunda) ve İl Genel Meclisinin 03.04.2013 

tarih ve 42 nolu kararına istinaden satışına karar verilen araçlardan 2 adet Çukurova kepçe, 2 adet 

Ford Cargo kamyonun (alıcı olmadığından satışının yapılamadığı) yeniden satışının yapılması, 

JCB Paletli ekskavatörün ihtiyaç olması nedeniyle satışının yapılmaması ve Kocadere 

Belediyesinden devredilen araçlarla ilgili karar alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

10. Yalova İli, Çınarcık İlçesine bağlı Kocadere Yalısı ile köy arası yolun asfalt çalışmaları 

yapılmadan önce içme suyu borularının değiştirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

11. İlimiz Merkez, Safran Köyü Köy içi yollarının stabilize asfalt yapılması işinde kullanılmak üzere 

Özel İdare bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

12. İlimiz Çiftlikköy İlçesi, İlyas Köyü Köy içi 3.000 m² parke taşı döşemesi işinde kullanılmak üzere 

Özel İdare bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM 
13. İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin çeşitli cari giderlerinde kullanılmak üzere birlik 

hesabına ödenek aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

okunması ve müzakere edilmesi, 

14. İlimiz Altınova İlçesinde bulunan İl Özel İdaresine ait şantiye binasının Altınova Belediyesine 

verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların  

okunması ve müzakere edilmesi, 

15. Önergeler, dilek ve temenniler, 

16. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

 

 

       Yaşar DEMİREL 

    İl Genel Meclis Başkanı 


