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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI HAZİRAN 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :01/06/2016-Çarşamba 
Toplantı Saati   :15.30 

 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. İl Genel Meclisinin 03.04.2015 tarih ve 68 sayılı kararıyla Yalova Belediye Başkanlığına 5 yıllığına tahsis 

edilen 26 adet işyerinden, Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, Kalıcı Konutları A Blok, 2. Kat 53, 55, 57, 
59, 60, 61, 64, 66 ,67 ve 74 numaralı (10 adet) işyerlerinin tahsis işleminin kaldırılması ve söz konusu 

işyerlerinin satışının yapılması konusunun görüşülmesi, 

2. Çeşitli bankaların bankamatik koyma talebine istinaden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. 
maddesinin (f) bendi uyraınca, Merkez İlçede bulunan Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu bahçesindeki 

uygun alanlara, okuldaki eğitim öğretimi engellemeyecek ve okulun mimari özelliğini bozmayacak 
şekilde ATM kurulması için gerekli yerin bankalara kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi,   

3. İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi 
hesaplarında bulunan ₺1.500.000,00 tutarındaki ek gelirin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b 

maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi uyarınca, ekli cetvelde 

belirtildiği şekilde bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi konusunun görüşülmesi, 
4. İl Özel İdaresinin 2016 Mali Yılı Bütçesinin 44.77.01.02 Kurumsalı altındaki 01.1.1.00-05-03.06 Temsil 

ve Tanıtım Giderleri faslında bulunan ve yılı içerisinde harcanamayacağı anlaşılan ödeneğin 
₺100.000,00 sinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi uyarınca, ihtiyaç 

duyulan 44.77.32.00-04.5.1-05-06.05.07.07 Yol Yapım Giderleri faslına aktarılması konusunun 

görüşülmesi, 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

5. Köy kültürünü gençlere aşılamak, insanları birbirleriyle kaynaştırmak, örf ve adetlerin yaşanmasına 
imkan tanımak amacıyla, 31.07.2016 tarihinde Sugören Köyünde düzenlenecek olan Köy Şenliği 

organizasyon giderlerindde kullanılmak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 
kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden ₺20.000,00 ödenek tahsis 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve 
müzakere edilmesi, 

7. 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 tedbirlerin 
alınması 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere 

edilmesi, 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
8. 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
Tarım ve Hayvancılık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

 

9. İl Genel Meclisinin 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 yeniden 

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

10. 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 organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere ₺15.000,00 
ödenek tahis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve 

müzakere edilmesi, 
11. İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluıluk alanında bulunan köyerde sorun teşkil eden ve çevre ve sağlık 

açısından olumsusuzluklara neden olabilecek kanalizasyonların tespit edilerek bakım ve onarım 
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işlerinin yaptırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,   

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 
12. 6360 sayılı Yasayla köy statüsüne dönüştürülen İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde ikamet eden 

köy sakinlerinin emlak vergisi ödeme zorunluluğunun olup olmadığının araştırılması teklifi hakkında 
Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve 

müzakere edilmesi,    

13. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İlimiz, Altınova İlçesi, Sermayecik 
Köyü, Köy Meydanına Çilek Markasını anımsatan proje için İl Özel İdaresi Bütçesinden ₺20.196,68 

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

14. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesinde bulunan balıkhane yolunun önem arz eden bir bölgede 

olması, ayrıca belediyenin su arıtma tesisinin o bölgede bulunması nedeniyle yolda bozulmalar 
meydana gelmiş olup, Elif Aile Çay Bahçesi-Balıkhane ve Teşvikiye Belediyesi Su Arıtma Tesisi 

arasındaki yolun sathi kaplama işinin yaptırılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 
hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 
15. Şevket Karatay’ın maliki olduğu 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 yapılaşmaya uygun 250 m² 
civarında arsa edinilmesi ve taşınmazın kalan kısmıının bila bedel veya takas yoluyla terk edilmesi 

teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,   
16. Risk Analiz Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Risk Analiz Değerlendirme Raporu doğrultusunda 

alınacak tedbirler kapsamında aynı yerleşke içerisinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet 

Binası ve Valilik Hizmet Binasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, arama ve kapı detektörünün 
bulunduğu, araç ve personel girişlerinin ayrı ayrı yerlerden yapıldığı alana donanımlı ve günümüzün 

şartlarına uygun, yüksek güvenlikli nöbetçi kulübesi yapılması ve bina çevre duvarlarının korunaklı 
hale getirilmesi için ₺150.000,00 ödenek tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile 

İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
17. Dilek ve temenniler, 

18. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 
 

                         Yaşar DEMİREL 
       İl Genel Meclis Başkanı 


