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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MART 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi :01/03/2016-Salı 
Toplantı Saati   :15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesi 

gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2015 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 18. maddeleri 
gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi, 

2. Yıkılma tehlikesi olan ve metruk halde bulunan yapıların içerdikleri risklerin fazla olması nedeni ile can ve mal güvenliği 
açısından tehlike oluşturduğundan bu binaların yıktırılması ihtiyacı hasıl olmuş, söz konusu riskli yapıların yıkımının 
gerçekleştirilebilmesi için İl Özel İdaresinin (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) 2016 Mali Yılı Bütçesinde yer verilen 
“İmara Aykırı Yapıların Yıkım Projesi” adının, İmara Aykırı ve Tehlikeli Yapıların Yıkım Projesi şeklinde değiştirilmesi ve bu 
fasıl maddesinde bulunan ödeneğin kaçak ve riskli yapıların yıkım işinde de kullanılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi,  
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

3. İl Özel İdaresi Makine Parkında bulunan 1999 Model JCB marka paletli Ekskavatör ekonomik ömrünü tamamladığından sık 
sık arıza yapmakta ve yatırım programında bulunan işlerin uygulanmasında aksamalara neden olmaktadır. Tamirinin 
ekonomik olmaması nedeniyle ihtiyaç duyulan yaklaşık ₺583.668,00 tutarındaki.bir adet 38.000 tonluk paletli ekskavatör 
ve kırıcının Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınması, taşıt alım faslındaki ödeneğin yetmemesi nedeniyle Destek 
Hizmetleri Müdürlüğünün Makine Bakım ve Onarım Giderleri faslındaki  ödeneğin ₺455.000.00 sinin söz konusu 
ekskavatörün alım giderlerinde kullanılmak üzere bütçenin Taşıt Alım Giderleri faslına aktarılması konusunun 
görüşülmesi, 

4. Son dönemde Ülke genelinde artan terör eylemelerinden ötürü bölücü terör örgütü tarafından özellikle askeri birlikler ile 
kolluk kuvvetlerinin hizmet binalarına yönelik silahlı ve bombalı eylemler artmakta olup, bu eylemlere karşı gerekli 
tedbirleri almak amacıyla 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı 
Hizmet Binası ile İlçe ve Karakol Komutanlıkları Hizmet Binalarına 10 ayrı noktada 40 kamera ile sağlanan görüntüleme 
sisteminin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan ₺120.000,00 ödeneğin tahis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 
Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,   
 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
5. Asayiş ve trafik olaylarının önlenmesi, halkın huzur ve güven ortamının tesis edilmesi amacıyla İl Özel İdaresi ve İl Emniyet 

Müdürlüğünün desteği ile İlimizde MOBESE Sistemi kurulmuş ve bu sayede suç ve suçluyla mücadele yönteminde 
başarıya ulaşılmış olup, Armutlu İlçesinde ihtiyaca cevap verebilecek entegre bir MOBESE Sistemi olmadığından, 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında, Armutlu İlçesinin giriş ve çıkışlarına, ana yol 
güzergahlarına, yazın nüfusun yoğun olduğu sahillere, okul çevrelerine ve güvenlik güçlerinin gerek gördüğü diğer 
bölgelere MOBESE Sisteminin kurulması için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,   

6. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi kapsamında 
yapılacak protokol çerçevesinde, Armutlu Belediyesinin görev alanında bulunan Armutlu İlçesi, Kaplıca Mevkii, Erdilli 
Otelin bulunduğu alandan Armutlu Merkez Hastane Yolu, Ambulans Yolu, Armutlu giriş-çıkış güzergahı ile İhlas-
Koyundere Mevkii yalları altyapısının Belediyesi tarafından yapıldıktan sonra, asfalt malzemesi ve bitüm temini ile serme 
işlemlerinin İl Özel İdaresi imkanlarıyla yapılması, İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan 5 köye çocuk parkının ise 
Armutlu Belediyesi imkanlarıyla yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 
7. Yatırım programında yer almayan, ancak yılı içerisinde yapılması zorunlu olan ve işçiliği Köy Muhtarlığı tarafından 

karşılanacağı taahhüt edilen küçük çaplı ilave içme suyu tesisleri için İçme Suyu Limit Teknik Komisyonunca tespit edilen 
limit yardım miktarı ile herhangi bir ünite için değişik amaçlar ile bir yıl boyunca değişik zamanlarda meclis ve encümen 
kararı alınmaksızın yapılacak toplam yardımların üst sınırının Yönetmeliğin 8. maddesinin (k) bendi uyarınca İl Genel 
Meclisince belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

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 hakkında yapılacak bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan mali kaynağın 
temini ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının 26.01.2016 tarih ve 16301 sayılı yazılarında belirtilen hususların 
değerlendirilerek, ona göre izlenecek yol ve uygulanacak proje için kaynak temini talebinde bulunulması konusunun 
müzakere edilmesi, 
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BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

9. 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin sorumluluğunda olan içme 
sularının İl Halk Sağlığı Müdürlüğü kanalıyla yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin İl Özel İdaresi bütçesinden ödenmesi teklifi 
hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 

10. Dilek ve temenniler, 
11. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 
 

                         Yaşar DEMİREL 
       İl Genel Meclis Başkanı 


