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

 
Toplantı Yeri     : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 03/04/2017-Pazartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati    : 10.00 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi 

gereğince, İl Genel Meclisi Üyeleri arasından bir yıl süreyle görev yapmak üzere 3 İl Encümeni Üyesinin gizli 
oyla seçilmesi, 
 

2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi 
gereğince, bir yıl süreyle görev yapmak üzere İhtisas Komisyonları kurulması ve bu komisyonlara üye seçiminin 
yapılması, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

3. İlimiz, Çınarcık İlçesine bağlı Şenköy Köyünde 06.08.2017 tarihinde 14’üncüsü düzenlenecek olan, aynı 
zamanda ilimizin tanıtımına ve ekonomik gelişmesine katkı sağlanması hedeflenen geleneksel Kızılcık Şenliği 

organizasyon giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi 
konusunun görüşülmesi, 
 

4. 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 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, 
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

6. İçişleri Bakanlığından istenen ödeneğin yıl içerisinde planlanması, tahsisi ve aktarılması işlemlerinin bütçe 
tekniği açısından zaman alması ihtimali göz önünde bulundurularak, İlimizdeki Şehitliklerin acil ve zorunlu bakım 
ve onarim işlerinde kullanılmak üzere,  12.11.2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe 
giren Şehitlik Yönetmeliği'nin  10. maddesi kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis 
edilmesi konusunun görüşülmesi, 
 

7. 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 eşgüdüm 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,  
 

 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

8. 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 
olan yapım, bakım ve onarım işlerinin yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 

9. 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, 
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

10. 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 
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Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 

 
11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri 

ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, İl Genel 
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince meclisin bilgisine sunulması, 
 

12. Dilek ve temenniler, 
 

13. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  
 
 

             
 


