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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI EYLÜL 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 

Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :01/09/2014-Pazartesi 

Toplantı Saati   :15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM 

1. 6360 sayılı Yasa ile köy tüzel kişiliğine dönüştürülerek 31.03.2014 tarihi itibariyle Yalova İl Özel 

İdaresine devredilen Kocadere Belediyesine ait 2010-2014 yılarını kapsayan Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansı katkı payı borcunun ödenebilmesi için ₺25.115,85 ödeneğin tahsis edilerek 2014 

Mali Yılı Bütçesinin Kanalizasyon ve İçme Suyu Kredi Geri Ödeme Projesi faslına aktarılması 

konusunun görüşülmesi,  

2. Yalova Çınarcık Ortaburun Göleti Sulaması Genel Vaziyet Planı dikkate alınarak, söz konusu 

inşaat çalışmalarının sorunsuz olarak devam edebilmesi, projenin zamanında bitirilebilmesi ve 

beklenen faydanın en kısa zamanda sağlanabilmesi amacıyla, İl Özel İdaresinin sorumluluk 

alanında bulunan yollara paralel giden veya enine kesen hatlardan dolayı bozulan yollar için bedel 

alınmadan kazı izninin verilmesi konusunun görüşülmesi, 

3. Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji belgesine paralel olarak hazırlanan Üçüncü Ulusal 

Uyuşturucu Eylem Planı kapsamında, uyuşturucu sorununun arz azalımı ve talep azalımı 

süreçlerine yönelik dengeli bir yaklaşım benimsenerek, her İl’in kendi Yerel Eylem Planı 

çerçevesinde uyuşturucu maddelerle mücadele için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere İl Özel 

İdaresi bütçesinden ₺10.000,00 ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,  

 

İKİNCİ BİRLEŞİM 
4. 4916 sayılı Kanunun 22. maddesiyle değişik; 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. 

maddesinin 3. fıkrası uyarınca, İlimiz Merkez, Kurtköy Köyü’nde, talep dilekçesinin ekinde 

koordinatları belirtilen kaynak suyundan 10 lt/sn suyun, Hüsnü Yılmaz ve Burak Gıda San. Tic. 

Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan İçme Suyu Üretim Tesisinde doğal kaynak suyu olarak 

kullanılmak üzere adı geçen firmaya kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi, 

5. Yalova İlimizin coğrafi açıdan küçük bir vilayet olduğu gibi köy sayısının az olması, İl Özel 

İdaresinin görev alanı ve buna bağlı olarak işgücü ve personel sayısı gibi hususlar göz önünde 

bulundurularak ihtiyaç fazlası haline gelen Müdürlük kadrolarının 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 36 maddesi gereğince iptal edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

6. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Gemlik-Armutlu-Çınarcık-Yalova yolu işine ait 

tüneller, sanat yapıları, menfezler vs işlerin beton ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Yalova İli, 

Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Taşlık Mevkii pafta 7, parsel 404 deki 17.840 m² lik arsa üzerine 

kurulmuş olan Mobil Beton Üretim Tesisi için Zihni Üstün Oğulları İnşaat Şirketi adına gerekli 

kurulum izninin verilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun 

okunması ve müzakere edilmesi, 

 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

7. Kocadere Belediyesinden İl Özel İdaresine devredilen araçlar ile İl Özel İdaresi makine parkında 

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

tarih ve 42 sayılı kararına istinaden satışına karar verilen araçlardan 3 adet kepçe ile 2 adet Ford 

Cargo kamyonun talep eden Belediyelere satılması, diğer araçların ise yeniden ihaleye çıkarılarak 

piyasaya satılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve 

müzakere edilmesi, 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

8. Termal-Üvezpınar-Sudüşen Şelalesi mevkiinde bulunan elektrik isale hattının, UEDAŞ tarafından 

TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına bedel karşılığında satın alınıp, ortak kullanım haline gelecek olan 

kısmının işletme ve bakım faaliyetleri UEDAŞ tarafından yapılmak suretiyle, tesisin ortak kulanım 

haline gelen/gelecek kısımlarının kısmen UEDAŞ’a devredilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

9. Valiliğin bünyesinde oluşturulan Ulusal Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca, İl 

Özel İdaresi ana hizmet binasında yapılan inceleme ve denetleme sonucunda, engellilerin 

kullanımını gerektiren otopark, asansör, tuvalet, merdiven, kapı, pencere vb. hizmetlerle ilgili 

eksikliklerin giderilmesi ve bu işlerde kullanılmak üzere 150.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi 

teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 

edilmesi,  

 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 
10. İlimiz, Armutlu İlçesi, Kapaklı Köyünde içme suyu sorununun yaşanmaması için mevcut su 

hattındaki vanalarının değiştirilmesi suretiyle su borularının basınç yüzünden patlamasının 

önlenmesi ve bu sayede içme suyu hususunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi 

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

11. İlimiz, Altınova İlçesi, Fevziye Köyünde 108 yıldan beri her yıl geleneksel olarak Edirne 

Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra ikinci büyük organizasyonun yapıldığı Fevziye güreş 

sahasının, maddi imkânsızlıklar nedeniyle Köy Muhtarlığı tarafından giderlerin tamamı 

ödenemeyen, aynı zamanda kamu yararına yönelik bir tesis olması hasebiyle önem ve aciliyet arz 

eden altyapı yenilenmesi işinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 tutarında 

maddi desteğin sağlanması konusunun görüşülmesi, 

 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM 
12. İlimizin ekonomisine katkı sunmak ve İl Özel İdaresinin mali kaynaklarının arttırılmasına olanak 

sağlanması, yatırımcı firma ve kuruluşların yapmak istedikleri yatırım faaliyetlerinin 

desteklenmesi amacıyla, mevcut jeotermal kaynakların kullanıldığı ve aynı zamanda turizm 

bölgesi olan İlimiz, Armutlu ve Termal İlçeleri sınırları dışındaki bölgeler için jeotermal kaynak 

arama talebinde bulunanlara arama izninin verilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 

edilmesi, 

13. Önergeler, dilek ve temenniler, 

14. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

 

 

       Yaşar DEMİREL 

    İl Genel Meclis Başkanı 


