
1 

 

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI EKİM  

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :05/10/2015-Pazartesi 

Toplantı Saati   :15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

1. Bulunduğu konum ve orman zenginliğiyle doğa turizmi açısından çok önemli bir alana sahip 

olan İlimizin bu potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla cep telefonu, tablet ve akıllı mobil 

cihazlar için hazırlanacak ve ücretsiz olarak APPLE, WİNDOWS ve ANDROİD online 

mağazaları üzerinden indirebilecekleri mobil uygulamaları ile yürüyüş parkurlarını  tanıtan 

internet sitesi ve mobil uygulamaların yanı sıra tanıtım kataloğu hazırlanması giderlerinde 

kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺45.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl 

Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 11.09.2015 tarih ve 4203 sayılı teklif yazılarının 

okunması ve müzakere edilmesi, 

2. İşletmeciliği  İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafında yürütülen Atatürk ve Çocuk Müzesinin 

temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaesi bütçesinden 

₺4.000,00 ödenek tahsis edilmesi ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 

11.09.2015 tarih ve 4204 sayılı teklif yazılarının okunması ve müzakere edilmesi, 

3. Yalova Merkez İlçe Jandarma Komutalığı ile Çınarcık-Esenköy Jandarma Karakol Komutalığı 

hizmet binalarının nizamiyelerine kurşun geçirmez kulübe konulması için İl Özel İdaresinin 

2015 yılı bütçesinden ₺148.000,00 ödenek tahsis edilmesi, ayrıca Yalova İl Jandarma 

Komutanlığı ve Lojmanlar Bölgesi ile 6 adet bağlı birliklerin nizamiyelerine kurşun geçirmez 

kulübe konulması için İl Özel İdaresinin 2016 yılı bütçesinden ₺640.000,00 ödenek ayrılması 

ile ilgili İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.09.2015 tarih ve 4250 sayılı teklif 

yazılarının okunması ve müzakere edilmesi,  

 

İKİNCİ BİRLEŞİM: 

4. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğünün Kurumsalı altındaki Çınarcık Huzurevi Yapım Projesi faslında 

bulunan ödeneğin 59.000,00 sinin Mamul Mal Alımları faslına, 115.000,00 sinin ise 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri faslına aktarılması konusunun görüşülmesi, 

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi kapsamında yapılacak protokol 

çerçevesinde, S.S. Çınarcık Su Ürünleri Balıkçılar Kooperatifi tarafından projesi hazırlanan ve 

Çınarcık İlçesinde yapılması planlanan Balıkçı Barınağının İl Özel İdaresi bütçe imkanalarıyla 

yapılması konusunun görüşülmesi, 

6. İl Genel Meclisinin 07.11.2014 tarih ve 195 sayılı kararı ile 5199 sayılı Kanun kapsamında 

sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için işbirliği protokolü hazırlanarak imzalanması, bu 

hususta ortak çalışmalar yürütülmesi ve kurulacak olan birliğe İl Özel İdaresinin 2015 yılı 

bütçesinde ₺20.000,00 ödenek ayrılması kararlaştırılmış, konuyla ilgili birlik kurulamadığı için 

ayrılan ödeneğin kullanılması mevzuat açısından sorun teşkil edeceğinden, tahsis edilen 

ödeneğin kullanılabilmesi için anılan kararda geçen “işbirliği protokolü hazırlanarak 

imzalanması, bu hususta ortak çalışmalar yürütülmesi ve kurulacak olan birliğe” ifadesinin, 

“Belediyeler ile yapılacak protokol kapsamında” şeklinde tashih edilmesi konusunun 

görüşülmesi, 

 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanununun 9. maddesi gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak 

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren Yalova İl Özel İdaresinin 2016 Yılı 

Çalışma ve Performans Programının incelenerek karara bağlanması,  
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8. İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanında bulunan köylerin altyapı hizmetleri, derelerin 

temizliği, içme suyu inşaatları, kanalizasyon çalışmaları, köy yolları stabilize yol yapımı 

hizmetleri için 6 (altı) adet iş makinesi operatörü, 3 (üç) adet ağır vasıta şoförü ile 1(bir) adet 

atölye ustası çalıştırılması, idare bünyesinde mevcut eleman olmadığından ana ve ek hizmet 

binası ile vali makam ve konağının temizlik hizmetlerinin yerine getirilmesi için 5 (beş) adet 

temizlik görevlisinin 2016 yılı içinde çalıştırılması konusunun görüşülmesi. 

9. İlimiz, Merkez İlçe (Elmalık, Safran, Kazimiye, Kirazlı, Esadiye, Güneyköy, Soğucak, 

Sugören, Hacımehmet, Kurtköy) Köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza rahat ve kaliteli bir 

yaşam sağlamak amacıyla köylerin nüfusu ve fiziki durumları göz önünde bulundurularak, 

uygun görülen köylere doğalgaz dağıtım şebekesinin getirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

10. Prefabrike Lojistik Depo yapımı planlanan arsa üzerine, Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından Bölgesel Lojistik Malzeme Deposu ile Yalova Arama 

Kurtarma Derneğine (K-77) ait derslikler ve malzeme depoları yapıldığından, İl Özel 

İdaresinin (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) 2015 yılı bütçesinde prefabrike lojistik depo 

yapımı için ayrılan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ₺100.000,00 ödeneğin, 1 adet 

arazi aracının alımında kullanılmak üzere bütçenin ilgili fasıl maddesine aktarılması teklifi 

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

 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

11. 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 giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 

raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

12. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlığı 

altındaki 6. maddesinde yer alan ‘sosyal hizmet ve yardımlar’ hükmü kapsamında, İlimizde 

bulunan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza dağıtımı yapılmak üzere bütçe imkanları 

çerçevesinde ihtiyaç kadar Akülü Araba satın alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

13. 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,  

14. Yalova İli, Merkez İlçe, Safran Köyü sınırları içerisinde yer alan ve yazı ekinde koordinatları 

belirtilen, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan Cihangir ŞENGEL’e ait I (a) Grubu 

Maden Ocağı (kum-çakıl) İşletme Ruhsatı süresinin 5 yıl uzatılması ve 14.473,20 m² olan 

ruhsat saha genişliğinin 49.395,00 m²’ye çıkarılması hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:  
15. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 27. maddesine, 

18.01.2014 tarihli ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı 

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53. maddesiyle eklenen 

cümlenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, il özel idaresinin sorumluluğunda olan içme 

sularının İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin ödenmesi 

konusunun değerlendirilmesi, 
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16. Temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede, 

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 15/07/2015 tarih, 9792 sayılı, Çevre Düzeni Planı 

Onaylama Yetkisi konulu yazısındaki görüşleri ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “İl 

özel idaresinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 6’ncı maddesi kapsamında, Sayın Valimizin 

koordinasyonunda Yalova Belediye Meclisi ile birlikte 1/25000 ölçekli Yalova İli Çevre 

Düzeni Planında revizyon, ilave ve değişiklik yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

17. Dilek ve temenniler, 

18. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

 

                         Yaşar DEMİREL 

       İl Genel Meclis Başkanı 


