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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI MART 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri     : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 01/03/2017-Çarşamba (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati    : 15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. 

maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı yasanın 10. ve 
18. maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi, 
 

2. Kurumsal bir yapıya sahip olan Yalova Tenis Kulübünün öğrenci velilerinden ve üyelerinden sağladığı bağışlar 
dışında bir gelirinin olmaması ve maddi imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle, Yalova Tenis Kulübü Tesislerinde 
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 4 adet Ulusal Turnuva için ihtiyaç duyulan 
malzemenin temini amacıyla İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin sağlanması teklifi hakkında Plan 
ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 
 

3. İlimiz genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar kapsamında, terör örgütü ile 

irtibatı, iltisakı veya aidiyeti bulunan şahıs, kurum veya kuruluşların tespit edilmesi, tespit edilenler hakkında 
gerekli tahkikatın yapılması aşamasında ihtiyaç duyulan ve İlimiz OHAL Bürosunun talep yazılarında belirtilen 
malzemelerin alınabilmesi için, İl Özel İdaesi bütçesinde yeni bir fasıl maddesi açılarak bu fasıl maddesine 
gerekli ödeneğin aktarılması konusunun görüşülmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 
 

4. İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyünde bulunan ve 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremde orta 
hasarlı hale gelen, aynı zamanda ekonomik ömrünü doldurması neticesinde can ve mal güvenliği açısından 
tehlike arz eden mevcut muhtarlık binasının İl Özel İdaresi tarafından yıktırılarak, yerine yeni muhtarlık hizmet 
binasının yaptırılması teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 
 

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 
kültür ve turizm değerlerinin tespit edilerek tanıtılması ve ilimizin ekonomisine kazandırılması ile ilgili İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların yapılması  teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 

6. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı 
düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, bölge planı 
kararlarına uygun olarak idareler arası koordinasyon esasları çerçevesinde Sayın Valimizin koordinasyonunda 
temel hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 
Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7. İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Ortaburun Köyündeki yerleşim alanı içerisinde İl Özel İdaresi imkânları ile bir adet 
çok amaçlı sosyal tesis binasının yaptırılması teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 

 
8. İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyündeki yerleşim alanı içerisinde İl Özel İdaresi imkânları ile bir adet çok 

amaçlı sosyal tesis binasının yaptırılması teklifi hakkında Tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 

 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

9. İlimizin kültür ve turizm değerlerinin ortaya çıkarılması ve ortaya çıkacak kültür ve turizm değerlerinin 
tanıtımının yapılarak İlimizin ekonomisine kazandırılması ve halkımızın hizmetine sunulması amacıyla başlatılan 
çalışmanın hayata geçirilebilmesi için, İdare tarafından İlimizdeki kültür ve turizm varlıkları ile ilgili envanter 
çalışmasının yapılması ve yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak envanter bilgileri ışığında konunun il 
genel meclisinde değerlendirilmesi teklifi hakkında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan 
raporun 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 konularının araştırılarak, tespit edilecek sonuca göre gerekli 
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olan yapım, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 
BEŞİNCİ 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 ve önem ve öncelik arz 
eden alt ve üst yapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mali kaynağın temini amacıyla gelir arttırıcı 
mahiyette gerekli çalışmanın başlatılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu 
ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 

12. 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, 
 

13. Dilek ve temenniler, 
 

14. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  
 

 
 

             
 


