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

 

Toplantı Yeri     : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 01/09/2016-Perşembe 
Toplantı Saati    : 15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1- Yalova Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Motorize (Şahin) Unsur olarak görev yapan 

personellere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda bir kez tahsis edilen motorcu 
kıyafetlerinin yetersiz olması nedeniyle, söz konusu motorize unsurda görevli personeller için 
ihtiyaç duyulan 12 takım motorcu kıyafetinin alımında kullanılmak üzere gerekli ödeneğin 
tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

2- İlimizin turizmine ve destinasyonların tanıtılmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülen ve 
İzmir İli, Gaziemir İlçesinde düzenlenecek olan “10. Travel Turkey İzmir Fuar ve Kongresi”ne, 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde katılımın sağlanacağı fuar faaliyetleri kapsamda 
kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan  ₺15.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi konusunun 
görüşülmesi,  

3- Yalova Engelsiz Yaşam Spor Kulübü Derneğinin 22.08.2016 tarih ve 2016/11 sayılı talep 
yazılarında belirtilen; 2016 yılı Eylül ayında adı geçen spor kulübü derneği bünyesinde 
faaliyet gösteren Ritim Perküsyon Grubu tarafından yapılması planlanan konser etkinlikleri 
kapsamında, ihtiyaç duylan kostüm, eğitmen ücreti, davetiye, flama, enstrüman vb. 
giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺7.500,00 tutarında 
ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,   
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

4- Şevket Karatay’ın maliki bulunduğu Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesinde kaim 744 nolu 
parsel ve bu parsele komşu olan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 745 nolu parsellerin 
bulunduğu imar adasında yapılan plan değişikliğinin onaylanması teklifi hakkında İmar ve 
Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

5- İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerde sorun teşkil eden ve çevre 
ve sağlık açısından olumsuzluklara neden olabilecek kanalizasyonların tespit edilerek, bakım 
ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu, İmar ve 
Bayındırlık Komisyonuna ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 

6- İl Özel İdaresi bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. 
maddesiyle İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk kapsamında bulunan köylere 
götürülmesi gereken alt ve üstyapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mali kaynağın 
temini amacıyla İdare tarafından yapılan çalışmalarla ilgili gelinen aşamanın değerlendirilmesi 
teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve 
Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7- İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen ve enerji sarfiyatı 
yüksek olan sondaj, terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin  kesintisiz ve yenilenebilir enerji 
sistemine kavuşturulabilmesi için güneş panellerinin kurulmasının yanı sıra mahsuplaşma ve 
hibe yoluyla kaynak temin edilmesine imkan tanınması amacıyla başlatılan çalışmalarla ilgili 
gelinen aşamanın değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve 
Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması 
ve müzakere edilmesi,  

8- Jeotermal 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 
yazıları doğrultusunda, İdareye verilen yetki çerçevesinde konusunda uzman akademik 
krumlar veya AFJET Firmasına yaptırılması istenen çalışmalarla ilgili gelinen aşamanın 
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değerlendirilerek, izlenecek yol ve yöntem ile uygulanacak proje için kaynak temini talebinde 
bulunulması ve bu kaynaklarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,    
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

9- 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 
25. maddesi gereğince, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgelerinde bulunan tesisler ile turizm merkezleri tarafından kullanılan jeotermal kaynaklar 
için su kullanım bedelinin belirlenmesi için İdare kanalıyla Belediyerler Birliğinden istenen 
görüşün değerlendirilerek, izlenecek yol ve uygulanacak yöntemle ilgili gerekli çalışmanın 
başlatılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

10- İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğu içerisindeki köylerimizde bulunan içme suyu 
depolarının mevcut durumları, kapasiteleri, bakımlı olup olmadıkları, bağlantı hatları ve su 
debi miktarları, mevcut nüfus ve gelecekteki nüfus artışına cevap verip veremeyeceği gibi 
konuların İdare tarafından araştırılması ve tespit edilecek sonuca göre gerekli bakım ve 
onarım işlerinin yaptırılması ile ilgili gelinen aşamanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

11- Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil 
eden bazı düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiğinden, 
var olan sorunların giderilmesi ve tespit edilen ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak 
Sayın Valimizin koordinasyonunda teknik, yasal ve bilimsel çerçevede çalışmalarına başlanan 
1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı konusunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi 
teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi,  

12- Dilek ve temenniler, 
13- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 
 
 

             


