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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK  
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 02/01/2018-Salı (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati    : 15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki gelir ve giderleri ile 

hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamında, 
meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir 
Denetim Komisyonu’nun oluşturulması, 

2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il özel idaresinin bir önceki yıl 
gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı 
olmak üzere, aynı Kanun maddesinin 2. fıkrası (6360 sayılı Kanununun Değişik Madde 21) uyarınca, denetim 
komisyonu emrinde uzman personel görevlendirilmesi, il özel idaresi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarından 
görevlendirilecek uzman personele, 5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrası gereğince 
belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılması konusunun görüşülmesi, 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

3. KÖYDES Projelerinin uygulamaları kapsamında hazırlanacak olan il envanter çalışmalarına esas olmak üzere, 

Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince, 31/12/2017 tarihi itibariyle köy yolu, içme suyu, atık su ve tarımsal 
altyapı sektörlerinde gerçekleştirilen projeler ile köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yollar 
ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ve buna ilişkin il genel meclisi kararının 
alınarak Bakanlığa gönderilmesi konusunun görüşülmesi, 

4. İl Özel İdaresinde yeterli sayıda Teknik eleman olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve 
işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan ve İl Genel Meclisinin 05.12.2016 tarih ve 
198 sayılı kararı ile 2017 yılında istihdam edilmesi kararlaştırılan, 1 Çevre Mühendisi ve 1 Şehir Plancısı ile 2 
İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikerinin, 2018 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması teklifi 
hakkında Plan ve Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi 
gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için İl Genel 
Meclisinin 06/01/2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2018 
yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere 
edilmesi, 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

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 05/01/2017 tarih ve 7 nolu kararı ile 2017 yılında 
uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2018 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve 
Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10. ve 42. maddeleri gereğince, İl Özel İdaresine Kanunlarla verilen 
görevlerin dışında kalan ve şahısların veya firmaların isteğe bağlı olarak talep etmeleri halinde yerine getirilecek 
hizmetler için, İl Genel Meclisinin almış olduğu 04/01/2017 tarih ve 6 sayılı kararı ile 2017 yılında uygulanmak 
üzere belirlenen ücret tarifesinin 2018 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Komisyonunca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

8. 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 kısımlarının 
onarımında kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin 03/01/2017 tarih ve 3 nolu kararı ile 2017 yılında uygulanmak 
üzere, belirlenen ücret tarifesinin 2018 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
DÖRDÜNCÜ 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 İl Özel İdaresinin yetki 
alanındaki yol boyu tesisler hakkında hazırlanacak ön inceleme raporu için İl Genel Meclisinin 03/01/2017 tarih 
ve 4 sayılı kararı ile belirlenen ücret tarifesinin, 2018 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve 
Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

10. 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 diğer tesisler için İl Genel Meclisinin 
04/01/2017 tarih ve 5 nolu kararı ile 2017 yılında uygulanmak üzere, belirlenen ücret tarifesinin 2018 yılına 
göre göncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk 
alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler 
geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
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BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 
12. Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı 

Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen 

Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit 
potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

13. İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda İlimizdeki Güvenlik Birimleri, 
Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, İlimize 
bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında farkındalık yaratmak amacıyla eğitim 
verilmesi ve ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temin edilmesi çalışmaları hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

14. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı 
düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Sayın Valimizin 
koordinasyonunda 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,     

15. Dilek ve temenniler, 
16. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  


