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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI EKİM 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :03/10/2016-Pazartesi 
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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

2- 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 gerekli mali kaynağın temini 
amacıyla İdare tarafından yapılan çalışmaların değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe 

Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan 

raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

3- İlimiz, Altınova İlçesi, Havuzdere-Geyikdere Köyü bağlantı yolu geçmiş yıllarda talep üzerine İl 
Özel İdaresi Köy Yolları ağından çıkartılmış, ancak bu yolların üzerinde evlerin olması ve 

Geyikdere Köyü’ne ulaşımın bu yoldan sağlanacak olmasından dolayı bahse konu yolun İl Özel 
İdaresinin köy yolları ağına tekrar alınarak bakım ve onarımının yaptırılması teklifi hakkında tüm 

İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

4- Türkiye Kivi üretiminin %60-%70 yapılan Altınova İlçesinde 22 Ekim 2016 tarihinde düzenlenecek 
olan 4. Kivi Festivalinin Organizasyonu kapsamında kullanılmak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanununun 6. maddesi kapsamında gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
5- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk 

alanında bulunan köy ve turizm alanlarında turizm değerlerinin tespit edilmesi ve tanıtımı ile ilgili 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların 

başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 

müzakere edilmesi,  
6- İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ait 2017 yılı çalışma ve performans programının 

dğerlendirilmesi, 
 

DÖRDÜNCÜ 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 İdare tarafından yapılan çalışmanın 

değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

8- İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 2017 yılı çalışma ve performans 

programının dğerlendirilmesi,  
9- İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ait 2017 yılı çalışma ve performans programının 

dğerlendirilmesi, 
 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 
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 
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yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 

müzakere edilmesi, 

11- İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2017 yılı çalışma ve performans programının 
dğerlendirilmesi, 

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

 

 
 

              


