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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI ARALIK 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 01/12/2020-Salı (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 

 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) fıkrası uyarınca, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz, 

Çınarcık İlçesi, Koru Beldesi, Atakent Mahallesi Kalıcı Konutları B Blok, 1. Kat, 17 numaralı işyerinin satışının 
yapılması konusunun görüşülmesi, 

2. 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 2020 yılında 
uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin, 2021 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,  

3. İl Özel İdaresi imar sorumluluk sahası içerisinde ve belediye mücavir alan sınırları dışında bulunan 22 adet 
köyün köy yerleşik alan ve civarı sınırlarında yapılacak yapılar ile ilgili; “Emsal ve yapı yüksekliğinin aynı kalması, 
yapılar arasındaki mesafelerin (10.00) m nin altına düşülmemesi şartıyla bir parselde birden fazla bina 
yapılabilmesi “ne imkân tanınması hususunun İl Genel Meclisince değerlendirilmesi teklifi hakkında İmar ve 
Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM 

4. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan 
yolların ticari hat veya diğer hizmetler ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı yapılacak 
kazılar neticesinde bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için 2020 yılında uygulanmak üzere belirlenen 
ücret tarifesinin, 2021 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,  

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk 
alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması 
hizmetleri için 2020 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin, 2020 yılına göre güncellenmesi 
konusunun görüşülmesi,  

6. İl Genel Meclisi’nin 02.07.2018 tarih ve 87 sayılı kararının iptal edilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 
Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

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 tesislerle ilgili yerine geritilecek 
hizmetler için 2020 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet bedelinin, 2021 yılına göre göncellenmesi 
konusunun görüşülmesi, 

8. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu ve 42’nci maddeleri ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 
İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki 
gayrisıhhi ve sıhhi müesseselerle ilgili yapılacak hizmetler için 2020 yılında uygulanmak üzere belirlenen hizmet 
bedelinin, 2021 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,  

9. İlimiz Fevziye Köyünde bulunan tarihi Hacı Muratlar Mescidinin restore edilmesi ve çevre düzenlemesinin 
yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

10. 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 2021 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3’er 
hayırsever vatandaş, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için ise 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi, 

11. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi 
gereğince, jeotermal su kullanan işletmelerden metreküp birim cinsinden tahsil edilecek su kullanım bedelinin 
belirlenmesi konusunun görüşülmesi,  

12. 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 yüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

13. İl Özel İdaresinde yeterli sayıda teknik elemanın olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve 
işlemlerin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesine 
istinaden İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2021 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan  1 
Avukat, 1 Çevre Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri ve 
1 Harita Teknikerine ödenecek ücretlerin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi, 

14. Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının ihtiyaçları karşılayamadığından dolayı teknik, yasal ve bilimsel 
çerçevede hazırlanan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/50000 Ölçekli Yalova İli Çevre Düzeni 
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Planına yapılan itirazların ne şekilde sonuçlandığı ve bundan sonra nelerin yapılabileceğine dair 
değerlendirmenin yapılarak sonucunun bir rapor halinde meclisin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,   

15. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe 
merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni 
bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  

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

 
 


