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

 
Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi :02/05/2016-Pazartesi 
Toplantı Saati   :15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri doğrultusunda hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015 Mali 
Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47. maddesi ile Yönetmeliğinin 40. 
maddesine göre İl Genel Meclisince incelenerek karara bağlanması,  

2. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince, 
1. Dereceli Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrosunun kaldırılarak, yerine 1. Dereceli Yazı İşleri 
Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşülmesi, 

3. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Genel Meclisinin 
11.12.2015 tarih ve 222 sayılı kararına istinaden uygulanan, “Çınarcık Balıkçı Barınakları 
Balıkçı Dolaplarının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında alınan malzemelerin (Konteyner, WC, 
Soğuk Hava Depoları) Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne devredilmesi 
konusunun görüşülmesi, 

4. İl Genel Mecliisinin 06.04.2006 tarih ve 47 sayılı kararı ile İl Özel İdaresi adına 10 yıllığına 
kiralanan ve 2016 yılı Nisan ayı itibariyle kira süresi sona eren Yalova Kent Ormanı içi 
dinlenme yerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7. maddesinin (c) fıkrası ile 10. 
maddesinin (f) fıkrası uyarınca yeniden kiralanıp kiralanmayacağı konusunun görüşülmesi, 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

5. Ülke genelinde artan terör eylemelerinden ötürü bölücü terör örgütü tarafından kolluk 
kuvvetlerine ait nöbet yerlerine yönelik silahlı ve bombalı eylemler artmakta olup, bu 
eylemlere karşı gerekli tedbirleri almak amacıyla, İl Jandarma, Merkez İlçe Jandarma ve 
Esenköy Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binaları nizamiyelerine kurşun geçirmez 
kulübe konulması için ₺155.000,00 ödenek tahis edilmesi konusunun görüşülmesi,   

6. Ülkemizde meydana gelen terör olayları ve düzensiz göç faaliyetlerinden dolayı terör nitelikli 
toplumsal olaylar ve yasadışı göçmenlerle mücadele sırasında kolluk kuvvetlerinin ihtiyacı 
olan vücut koruyucu teçhizat, jop, kalkan, başlık vb. malzemelerin temininde kullanılmak 
üzere ihtiyaç duyulan ₺60.000,00 ödeneğin tahis edilmesi konusunun görüşülmesi,   

7. Jandarmayı vatandaşlara tanıtmak, yapılan faaliyetler hakkında bilgi vermek, vatandaşın 
kolluk birimleri ile iletişimini güçlendirmek, kolluk hizmetlerinde verimliliği arttırmak 
maksadıyla 14 Haziran 2016 günü icra edilecek jandarmanın kuruluşunun 177’inci yıl 
kutlamalarında vatandaşlara jandarmayı tanıtıcı objelerin verilmesi ve tanıtım amaçlı 
organizasyonların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan ₺15.000,00 ödeneğin tahis edilmesi ile 
ilgili İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısının okunması ve müzakere edilmesi,   

8. 7-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında kutlanacak olan Karayolları Trfaik Güvenliği Günü ve 
Trafik Haftası nedeneiyle İlimiz genelinde dağıtılacak olan promosyon ürünlerinin temininde 
kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel 
İdaesi bütçesinden ₺1.500,00 ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,  
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

9. İl Özel İdaresinin görev alanında bulunan İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü, Karatepe 
Mahallesi yollarının parke yapılması ve adı geçen mahalleye kanalizasyon şebekesi tesis 
edilmesiyle birlikte varsa sorun teşkil eden diğer kanalizasyonların tespit edilerek bakım ve 
onarım işlerinin bir arada değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre 
ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  

10. Şevket Karatay’ın maliki bulunduğu Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesinde kaim 744 nolu 
parsel üzerinde mevcut imar planı koşullarında konut yapamadığından, mülkiyeti İl Özel 
İdaresine ait 745 nolu parselin tevhid, ifraz, yoldan ihdas ve yola terk işlemleri yapılarak 
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yapılaşmaya uygun 250 m² civarında arsa edinilmesi ve taşınmazın kalan kısmıının bila bedel 
veya takas yoluyla terk edilmesi talebiyle ilgili İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme 
Müdürlüğü yazılarının okunması ve müzakere edilmesi, 

11. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından senaryosu onaylanan “Samur 
Nerede” adlı müzikli tiyatro oyununun ücretsiz olarak Yalova İl ve İlçelerindeki okullarda 
oynanması için İl Özel İdaresi bütçesinden ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

12. İlimiz, Altınova İlçesi, Subaşı Beldesinde kurulması planlanan Mobil Elektronik Sistem 
Entegrasyonu için ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

13. İlimiz Merkez İlçe, Elmalık Köyünde bulunan Salim Delen İlkokulunun arkasındaki alana 
yapılması planlanan ve projesi hazırlanan futbol antrenman sahasının programa alınarak, söz 
konusu projenin gerçekleştirilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve 
Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

14. Jeotermal kaynakların etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımına yönelik olarak enerji üretimi 
ve ısıtma uygulamalarına uygun jeotermal akışkanlar hariç, diğer akışkanların bulunduğu 
alanlarda akışkanın öncelikli olarak sağlık ve termal turizm amaçlı kullanılması için Yalova’da 
kullanımda olan jeotermal suların yanlış ve tedbirsiz kullanımdan dolayı oluşabilecek 
olumsuzlukların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

15. İlimiz çiftçilikle uğraşan üreticilerimizin tarımsal gelirlerinin arttırılması amacıyla, kuru tarım 
alanlarının sulu tarım arazilerine dönüştürülerek birim bazda daha fazla ürün elde etmek için, 
İlimiz sınırları içerisinde İl Özel İdaresince yapılan ve DSİ Bölge Müdürlüğünce planlanan 
göletlerin dışında uygun tarımsal havzaların belirlenmesi ve yapılacak göletlerden daha fazla 
verim elde edilmesi için önceliğin tespit edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

16. İlimiz, Armutlu İlçesi, Odunyolu, Baklab-Soğanlı Tepe, Ayvalık Tepe, Karasu, Tozdağı, 
Bayramtarla Mevkilerinde kurulması planlanan Yalova Rüzgar Enerjisi Santrali (YALOVARES) 
Projesinde teknik gerekçelerden dolayı hazırlanan 3 adet 1/5000 Nazım ve 7 adet 1/1000 
Uygulama İmar Plan Paftaları ve Açıklama Raporunun, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b 
maddesi gereğince onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 
raporun okunması ve müzakere edilmesi,  

17. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün kontrollüğünde ve taahhütleri altında yapımı devam eden 
Yalova – Altınova – Karamürsel Devlet Yolu Üstyapı Yenilemesi Yapım İşi için gerekli olan 
malzemenin temini amacıyla İlimiz, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Mevkii O ada, 1751 ve 
293 nolu parseller üzerinde geçici Asfalt Plent Tesisi kurmak için YAFA Mühendislik 
Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine izin verilmesi teklifi hakkında Çevre ve 
Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 

18. Dilek ve temenniler, 
19. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 
 

              Yaşar DEMİREL 
       İl Genel Meclis Başkanı 


