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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI TEMMUZ  

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :01/07/2015-Çarşamba 

Toplantı Saati   :15.30 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 10 

Haziran 2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, İl Özel 

İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 11. maddesine istinaden, yazı 

ekindeki cetvelde belirtilen ve 657 sayılı Kanuna tabi 7555 Unvan Kodlu 10. Dereceli 1 adet 

Memur Kadrosunun 5. Derece olarak değiştirilmesi konusunun görüşülmesi, 

2. İl Genel Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 194 sayılı kararı ile 2014-2015 eğitim-öğretim 

döneminde Kur’an Kursu olarak kullanılmak üzere İl Müftülüğüne tahsis edilen, Mülkiyeti İl 

Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi (Soğucak Kalıcı Konutları), B Blok, 

2. Kat 56, 57, 58, 64 ve 65 numaralı işyerlerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kaununun 10. 

maddesinin (f) bendi ve aynı Yasanın 64. maddesinin (d) bendi uyarınca yine D Grubu Kur’an 

Kursu olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süreyle Yalova İl Müftülüğüne tahsis edilmesi 

konusunun görüşülmesi,   

3. İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi 

emanet hesaplarında tutulan ₺1.700.000,00 tutarındaki ek gelirin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi 

uyarınca, bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir kaydı ile yazı ekindeki cetvelde belirtilen 

harcama kalemlerine gider olarak kaydedilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

İKİNCİ BİRLEŞİM: 

4. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. ve 41. maddeleri ile Kamu 

İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, mali 

saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkesi kapsamında, kamuoyunun bilgi sahibi olmasını 

sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 

“Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nun İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması ve 

Kamuoyuna duyurulması,   

5. Yalova Valiliği İdare Kurulu Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 2766 sayılı talep yazıları ile İl 

İdare Kurulunun almış olduğu 30.04.2014 tarih ve 39 sayılı kararında belirtilen, İlimiz, 

Çiftlikköy İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Taşköprü Beldesinde 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanununun 2. maddesi gereğince “TAŞKÖPRÜ” ismiyle İlçe Kurulması teklifi hakkında tüm 

İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

6. Atatürk Bahçe Kültürleri  Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinden Yalova Devlet 

Hastanesine ulaşımı sağlayan ve Ambulans ve İtfaiye araçlarının geçiş yaptığı bozuk yolun İl 

Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla asfalt sathi kaplama yapılması konusunun görüşülmesi,  

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7. Çevre kirliliğinin önlenerek Beldede yaşayan insanlarımızın sağlığının koruma altına 

alınmasını sağlamak amacıyla, turizm açısından önemli bir yere sahip olan Çınarcık İlçesi 

Teşvikiye beldesine ait evsel atıkların düzenli olarak toplanıp atık bertaraf tesisine taşınması 

hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet çöp kamyonunun Teşvikiye 

Belediyesine   tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,  

8. Çöp aracının yetersiz olması ve sık sık arızalanması nedeniyle çevre kirliliği açısından sorunlar 

yaşanmakta olup, çevre kirliliğinin önlenerek Beldede yaşayan insanlarımızın sağlığının 

koruma altına alınmasını sağlamak amacıyla, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve 

temizlenmesi hizmetlerinde kullanılmak üzere acil olarak ihtiyaç duyulan 1 adet 12+1 m³ lük 

çöp toplama aracının Subaşı Belediyesine hibe edilmesi konusunun görüşülmesi, 

9. Çevre kirliliğinin önlenerek ilçede yaşayan insanlarımızın sağlığının olumsuz yönde 

etkilenmemesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi için Çiftlikköy Merkez İlçe 

ve Köylerinin evsel atıkların düzenli olarak toplanıp atık bertaraf tesisine taşınması 



2 

 

hizmetlerinde kullanılmak üzere acil olarak ihtiyaç duyulan 1 adet Çöp Kamyonunun 

Çiftlikköy Belediyesine tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,  

10. Esnafın geçim kaynağı olan turizmin olumsuz yönde etkilenmemesi ve çevre kirliliğinin 

önlenerek ilçede yaşayan insanlarımızın sağlığının koruma altına alınmasını sağlamak 

amacıyla, yaz aylarında 300.000 nüfusu bulan ve turizm açısından önemli bir yere sahip olan 

Çınarcık Merkez İlçe ve Şenköy, Ortaburun ve Çalıca Köylerine ait evsel atıkların düzenli 

olarak toplanıp atık bertaraf tesisine taşınması hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 

1 adet Çöp Kamyonunun Çınarcık Belediyesine tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

11. İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köy yollarının kenarlarına, 

karayolu veya ilçe ve beldelerin çıkışından itibaren İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla 

iklim ve arazi şartlarına uygun ağaç/fidan dikilmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık 

Komisyonu ile Tarımsal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve 

müzakere edilmesi, 

12. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.05.2015 tarih ve 2266 sayılı teklif yazılarında 

belirtilen, asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması ve halkın huzur 

ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 

kurulması planlanan kamera sistemi giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden 

gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporun okunması ve müzakere edilmesi,  

13. İl Özel İdaresi bütçesinden İlimiz Merkez ve 5 İlçe Köylerine Muhtarlıklar ve Köylere Hizmet 

Götürme Birlikleri kanalıyla yapılacak yardımların dağıtılması, harcanması ve denetlenmesi 

mevzularının açıklığa kavuşturulması ve yardım konularının kapsamının genişletilmesi 

hususlarının, değişen mevzuat hükümlerine ve günün şartlarına uygun hale getirilmesi 

amacıyla, İl Genel Meclisinin 02.06.2004 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe 

konulan “Yalova İl Özel İdare Bütçesinin Mahalli İdare Birliklerine ve Köylere Yardım 

Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esas ve Usullerini Gösterir Yönetmelik”in revize edilmesi 

konusunun görüşülmesi,  

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

14. Yalova İl Özel İdaresince yapılacak içme suyu tesislerinin yapım, bakım-onarım ve işletmeleri 

ile memba tahsislerine dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 

04.04.2013 tarih ve 47 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel 

İdaresi İçme Suları Tesislerinin Yapımı, Bakım- Onarımı, İşletilmeleri ve Memba Tahsislerine 

Dair Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası ve diğer eksikliklerin giderilmesinden sonra 

yürülüğe konulması konusunun görüşülmesi,  

15. 5393 sayılı Kanun ile belirlenen orman köyleri hariç Belediye sınırları ile Devlet ve il yolları 

ağı dışında kalan köyler ve bağlı yerleşim birimlerinin yol ağını tespit etmek, geliştirmek ve 

köy yolları ağının uygulamasına dair esas ve usulleri belirlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 

04.04.2013 tarih ve 46 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel 

İdaresi Köy Yolları Ağının Belirlenmesine Dair Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası ve 

diğer eksikliklerin giderilmesinden sonra yürülüğe konulması konusunun görüşülmesi, 

16. Yalova İl Özel İdaresince yapılacak kanalizasyon tesislerinin yapım, bakım-onarım ve 

işletmelerine dair esas ve usulleri düzenlemek amacıyla İl Genel Meclisinin 05.04.2013 tarih 

ve 48 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulan “Yalova İl Özel İdaresi Kanalizasyon 

Tesisleri Yapım, Bakım - Onarım ve İşletmesine Dair Yönetmelik”in irdelenerek, yazım hatası 

ve diğer eksikliklerin giderilmesinden sonra yürülüğe konulması konusunun görüşülmesi, 

17. Dilek ve temenniler, 

18. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

                         Yaşar DEMİREL 

       İl Genel Meclis Başkanı 


