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

 
Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 01/11/2016-Salı (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati    : 15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48. maddesine dayanılarak çıkarılan Mahalli İdareler 

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 
2017 Yılı Bütçe Tasarısının incelenerek karara bağlanması, 

2. İl özel idaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde 
İdarenin mevcut personel sayısı yeterli olmadığından, yazıda belirtilen nitelik ve sayıdaki 
personelin, 4734 Sayılı Kanun hükümlerine göre 2017 yılında hizmet alımı yöntemiyle 
çalıştırılması ve bu personellere ödenmek üzere gerekli ödeneğin ayrılması konusunun 
görüşülmesi, 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

3. İl Genel Meclisinin 29.12.2013 tarih ve 160 sayılı kararına istinaden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’nun 36. maddesi (5393 sayılı Belediye Kanunun Madde 49) ve İçişleri Bakanlığı Mahalli 
İdareler Genel Müdürlüğünün 16.01.2007 gün ve B.05.0 MAH.0.71.00.01/902-974 2007-10 
sayılı genelgeleri doğrultusunda ihdas edilen ve münhal bulunan kadrolarda istihdam edilmek 
üzere ihtiyaç duyulan toplam 5 adet teknik personelin 2017 yılında sözleşmeli olarak 
çalıştırılması konusunun görüşlmesi, 

4. 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, 

            ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
5. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesindeki "Boş 

memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu 
kadrolarda derece değişikliği meclis kararıyla yapılır..." hükmüne istinaden, İl Özel 
İdaresi personelinin müktesebine uygun olarak hazırlanan Boş Kadro Derece Değişikliği 
Cetvelinde belirtilen kadrolarda derece değişikliği yapılması konusunun görüşülmesi, 

6. 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 teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:  

7. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde olan Atatürk ve Çocuk Müzesinin temizlik hizmeti 
alım ödeneğinin tamamının kullanıldığı anlaşıldığından, 2016 yılının son üç aylık temizlik 
hizmetinin alım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden ₺3.000,00 ödenek tahsis 
edilmesi konusunun görüşülmesi,  

8. 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,  
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BEŞİNCİ BİRLEŞİM:  
9. 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 ele alınan 1/50000 Ölçekli 
Yalova İli Çevre Düzeni Planı konusundaki çalışmaların değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

10. 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, 
ALTINCI BİRLEŞİM: 

11. 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,  

12. Uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla, İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki okul 
bahçelerine kurulan veya kurulması istenen ATM yerlerinin kiraya verilmesinde elde edilen 
gelirin okul aile birliklerine bırakılması ve ihale ve sözleşmelerin kimler tarafından yapılacağının 
netliğe kavuşturulmasının yanı sıra Merkez ve İlçelerdeki okul bahçelerinde kurulması 
planlanan ATM yerlerinin talep sahibi bankalara kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi, 
YEDİNCİ BİRLEŞİM: 

13. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanununun 9. maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2017 Yılı Çalışma ve 
Performans Programı hakkında tüm ihtisas komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  
SEKİZİNCİ BİRLEŞİM: 

14. İl Özel İdaresinin 2017 yılı bütçe tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı 
raporun okunması ve Bütçe Kararnamesinin madde madde oylanması, 
DOKUZUNCU BİRLEŞİM: 

15. İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine ait 2017 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının 
birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
ONUNCU BİRLEŞİM: 

16. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
ON BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

17. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim. Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
ON İKİNCİ BİRLEŞİM: 

18. İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği ve Encümen Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

19. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
 
ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:  

20. İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
ON BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 
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21. İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
ON ALTINCI BİRLEŞİM: 

22. İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2017 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
ON YEDİNCİ BİRLEŞİM: 

23. İl Özel İdaresinin 2017 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama programının üçer aylık dilimler 
halinde görüşülerek oylanması, 
ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİM:  

24. İl Özel İdaresinin 2017 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle 
görüşülerek oylanması, 
ON DOKUZUNCU BİRLEŞİM:  

25. İl Özel İdaresinin 2017 yılı gelir bütçesinin finansman programının üçer aylık dilimler halinde 
görüşülerek oylanması, 
YİRMİNCİ BİRLEŞİM 

26. Komisyonlara havale edilen tekliflerin değerlendirilmesi, 
27. Önergeler, dilek ve temenniler, 
28. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış, 

 


