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

 
Toplantı Yeri  : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 01/12/2016-Perşembe 
Toplantı Saati    : 15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. İl Özel İdaresinin mülkiyetindeki okul bahçelerine kurulan veya kurulması planlanan 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 değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

2. 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 Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde belirtilen 
kadrolarda derece değişikliği yapılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere 
edilmesi, 

3. 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi (Değişik birinci fıkra: 1/12/2004 – 5263/19 md.) 
gereğince, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2017 yılı faaliyet döneminde görev almak 
üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3’er harsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için ise 2’şer hayırsever 
vatandaşın seçilmesi,  

4. Yalova Çiçekçilik Tarıma Dayılı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Üyelerinin görev süresi 26 Aralık 2016 tarihinde 
sona ereceğinden, 4562 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 7. maddesi gereğince, Müteşebbis Heyette 26.12.2016 tarihi 
itibariyle 2 yıl süreyle görev almak üzere katılım oranına göre, İl Özel İdaresini temsilen 3 asil, 3 yedek üyenin belirlenmesi,  
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesinde, “Komisyon raporları alenidir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere 
il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.” hükmüne istinaden; il genel meclisi ihtisas komisyonu 
raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel Meclisinin 06/01/2016 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2016 yılında 
uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2017 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,  

6. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl 
Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek ruhsatlar için İl Genel 
Meclisinin 06/01/2016 tarih ve 6 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin, 2017 yılına göre güncellenmesi konusunun 
görüşülmesi,  

7. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köylerin köy 
yerleşik alanı sınırları dışında yaptırılan bina, konut ve tesisler için İl Genel Meclisinin 05/01/2016 tarih ve 5 sayılı kararı ile 2016 
yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2017 yılına göre göncellenmesi konusunun görüşülmesi, 

8. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan kültür ve turizm 
değerlerinin tespit edilmesi, tanıtılması ve İlimizin ekonomisine kazandırılması için gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
9. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen görevlerin dışında 

kalan ve talep  edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine getirilecek hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 06/01/2016 
tarih ve 8 sayılı kararı ile 2016 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2017 yılına göre güncellenmesi konusunun 
görüşülmesi,   

10. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan yolların Kurum, 
Firma – Şirket veya Şahısların ticari hat veya diğer hizmetler (kablo, boru, kanal vb) ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan 
yatırımlardan dolayı yapılacak kazılar neticesinde bozulan yolların onarımında kullanılmak üzere, İl Genel Meclisinin 07/01/2016 
tarih ve 9 sayılı kararı ile 2016 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2017 yılına göre güncellenmesi konusunun 
görüşülmesi,  

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu 
tesisler için isteğe bağlı olarak hazırlanan ön inceleme raporu için İl Genel Meclisinin 07/01/2016 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2016 
yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2017 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,  

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:  
12. 2016 Mali Yılı Özel İdare Bütçesinin uygulaması sırasında bazı harcama kalemlerine konan ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği 

anlaşıldığından, ödenek ihtiyacı olan ve ekli cetvelde belirtilen hizmetlerde harcanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince ilgili fasıl maddelerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi, 

13. Sayıştay Raporu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. 
maddesi doğrultusunda yeniden hazırlanan ve 2017-2021 yıllarını kapsayan İl Özel İdaresi Stratejik Planının onaylanması teklifi 
hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

14. İl Özel İdaresi bünyesinde oluşturulacak envanter çalışma gurubu tarafından, 2016/11 sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 
Kararının 47. ve 48. maddelerinde belirtilen tanımlara uygun olarak köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar 
ayrımında tasnif edilerek, uzunluk ve standartları güncellenmiş şekilde hazırlanacak envanter tablolarının ve buna ilişkin alınacak 
il genel meclisi kararının İçişleri Bakanlığına gönderilmesi, 

 BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 
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15. Süper Ligde ve Avrupa Liginde müsabakalara devam eden ve ulusal ve uluslararası alanda İlimizi ve Ülkemizi başarıyla temsil 
eden, Yalova Ortopedikler Spor Kulübü bünyesindeki Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının ihtiyacı olan 4 adet Basketbol 
Sandalyesinin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla temin edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 
okunması ve müzakere edilmesi,  

16. İl Özel İdaresinde Çevre Mühendisi ve Şehir Plancısı ile yeterli sayıda Tekniker elemanın olmamasından dolayı aksamalara neden 
olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan ve İl Genel Meclisinin 
09.12.2015 tarih ve 215 sayılı kararı ile 2016 yılında istihdam edilmesi kararlaştırılan, 1 Çevre Mühendisi ve 1 Şehir Plancısı ile 2 
İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikerinin, 2017 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması ve bu elemanlara ödenecek 
ücretin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

17. Sayıştay Müfettişlerince, İl Özel İdaresinin 2015 yılı mali işlemleriyle ilgili yapılan teftiş sonucunda düzenlenen raporun, 5302 
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması, 

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

 
              


