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

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi : 01/11/2018-Perşembe (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 2019 Yılı Bütçe 
Tasarısının incelenerek karara bağlanması, 

2. Orman geçiş iznine esas olmak üzere; 2018 Yılı KÖYDES Projesi çerçevesinde Yalova İli, Altınova İlçesi, 
Çavuşköy (Tevfikiye) Köyünde yapılması planlanan köy içme suyu terfi deposu ve isale hattı projesi 
kapsamında kullanılmak üzere, Eski Kiraz Mevkii Sermayecik eteğindeki sınırda bulunan kaynak suların 
Yalova İl Özel İdaresine tahsis edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

3. Yargı mercilerinde açılan davaların İl Özel İdaresi adına takip edilmesi ve bu davalarla ilgili iş ve işlemlerin 
aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan 1 adet Avukat’ın 2019 yılında hizmet 
alımı yöntemiyle çalıştırılması ve bu personele ödenmek üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin 
ayrılması konusunun görüşümesi,  

4. 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, 

            ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
5. Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyünde bulunan ve yapıldığı tarihten beri liman içi dip taraması yapılmadığından 

dolayı barınak içerisindeki kum seviyesinin yükselmesi sonucu balıkçı teknelerinin giriş çıkış ve 
manevralarında sıkıntılar yaşanmakta olup, yaşanan sıkıntının giderilmesi amacıyla Fıstıklı Balıkçı Barınağı dip 
taraması işinin İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

6. İlimize bağlı gelişen köylerimizden içme suyu yeterli olmayan ve içme suyu konusunda sıkıntı yaşayan 
köylerimizin tespit edilerek, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) işbirliğinde uzun vadeli çözüm yollarının 
üretilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:  

7. 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, 

8. 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,   
BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

9. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, Yalı Mahallesi, Paylar Caddesi üzerinde bulunan ve dar olması 
sebebiyle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden köprünün genişletme çalışmasının yaptırılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,   

10. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin tespit edilmesi, 
tanıtılması ve kültür mirasımıza kazandırılması amacıyla İl Genel Meclisinin 03/05/2018 tarihli ve 65 sayılı 
kararı doğrultusunda başlatılan çalışmaların sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi,   
 
ALTINCI BİRLEŞİM: 

11. 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,     

12. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu sıfır atık projesinin İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk 
alanında bulunan köylerimizde de hayata geçirilebilmesi için gerekli altyapı çalışmasının yapılarak, sıfır atık 
projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilen ekipman ile çöp konteynerlerinin temin 
edilmesi işlemlerinin sonucunun bir rapor halinde meclise sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
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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 2019 Yılı Çalışma ve Performans Programı hakkında 

tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
14. Sayıştay Müfettişlerince, İl Özel İdaresinin 2017 yılı mali işlemleriyle ilgili yapılan teftiş sonucunda 

düzenlenen raporun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi gereğince İl Genel Meclisinin 
bilgisine sunulması, 
 
SEKİZİNCİ BİRLEŞİM: 

15. İl Özel İdaresinin 2019 yılı Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporun 
okunması ve Bütçe Kararnamesinin madde madde okunarak oylanması oylanması, 
 
DOKUZUNCU BİRLEŞİM: 

16. İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimine ait 2019 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci 
düzeyinin görüşülerek oylanması, 
 
ONUNCU BİRLEŞİM: 

17. İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci 
düzeyinin görüşülerek oylanması, 
ON BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

18. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim. Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
 
ON İKİNCİ BİRLEŞİM: 

19. İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliği ve Encümen Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeylerinin ayrı ayrı görüşülerek oylanması, 
 
ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

20. İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
 
ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:  

21. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
 
ON BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

22. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 
sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülerek oylanması, 
 
ON ALTINCI BİRLEŞİM: 

23. İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 2019 yılı gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeylerinin ayrı ayrı görüşülerek oylanması, 
 
ON YEDİNCİ BİRLEŞİM: 

24. İl Özel İdaresinin 2019 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle görüşülerek 
oylanması, 
 
ON SEKİZİNCİ BİRLEŞİM:  

25. İl Özel İdaresinin 2019 yılı finansmanın programı ekonomik sınıflandırmasının üçer aylık dönemler itibariyle 
görüşülerek oylanması, 
 
ON DOKUZUNCU BİRLEŞİM:  

26. İl Özel İdaresinin 2019 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama programının üçer aylık dönemler itibariyle 
görüşülerek oylanması,  
 
YİRMİNCİ BİRLEŞİM  

27. İlimiz Köylerinin yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun 
teşekkülünü sağlamak ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla, İl Özel İdaresinin imar sorumluluk 
alanında bulunan 22 köyün imar planlarının yapılma öncelikleri ve mevcut durumlarının tespit edilmesine 
yönelik başlatılan çalışmanın değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi,    

28. Önergeler, dilek ve temenniler, 
29. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış, 

 
 

              


