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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2023 YILI OCAK 

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 

Toplantı Yeri    :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi :02/01/2023-Pazartesi (İlk Birleşim) 

Toplantı Saati   :15.30 

 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 nci maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir 

önceki gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerin denetimini yapmak üzere, İl Genel Meclisi 

Çalışma Yönetmeliğinin 20 nci 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 nci 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 uzman personel görevlendirilmesi 

ve il özel idaresi dışından görevlendirilecek uzman personele, 5393 sayılı Belediye 

Kanununu 25 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince belirlenecek miktarda günlük 

ödeme yapılması konusunun görüşülmesi, 

İKİNCİ BİRLEŞİM: 

3. İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere; Merkez İlçe, Samanlı Köyünde 152 ada, 1 

nolu parsel üzerinde bulunan ve imar planında “İdari Tesis Alanı” olarak gösterilen 2386,17 

m² sahalı taşınmazın şahıslar adına kayıtlı olan 2384/2400 hissenin kamulaştırılması, 

Samanlı Köyü köy tüzel kişiliği adına kayıtlı olan 16/2400 hissenin ise satın alınması 

konusunun görüşülmesi,   

4. İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan köylerde yapılan ifrazlara ilişkin 

parsellerin köy yerleşik alan sınırını bölmesi durumu ile 5403 sayılı Kanun hükümlerine 

tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir hükümlerinde ortaya çıkan tereddütlerin 

giderilmesi ve vatandaşların olası mağduriyetlerinin önlenlmesi amacıyla, 3194 sayılı İmar 

Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu hükümleri doğrultusunda konunun il genel 

meclisi tarafından değerlendirilerek karara bağlanması, 

5. KÖYDES Projelerinin uygulamaları çerçevesinde hazırlanacak olan il envanter 

çalışmalarına esas olmak üzere; 2022 yılı köy yolu envanteri çalışmaları kapsamında, köy 

yollarının; birinci derece, ikinci derece ve köy içi yolların grup ve münferit köy yolu 

ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

6. İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2023 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak 

olan 1 Avukat, 1 Çevre Mühendisi, 4 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Jeoloji 

Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Makine Mühendisi, 1 Elektrik 

Elektronik Mühendisi, 1 Harita Teknikeri ve 2 İnşaat Teknikerine ödenecek ücret 

tavanlarının belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

okunması ve müzakere edilmesi, 

7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 ve 42 nci maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi 

görev ve sorumluluk alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması için 

belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında tüm komisyonlarca hazırlanan 

raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

8. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 ve 55 inci maddeleri kapsamında, İl Özel 

İdaresinin yol ağı ve hizmet alanında bulunan yolların kazı sebebiyle bozulan kısımlarının 

onarımında kullanılması için belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında Plan 

ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,  
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DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

9. Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy 125 ada, 46 parsel numaralı taşınmaz ile 132 ada, 108 parsel 

numaralı taşınmazlar arasında kalan yolun genişletilmesi için kamulaştırma işlemlerine 

başlanmış, ancak 125 ada, 108 parsel sayılı taşınmaz maliki Yalçın ÜNVER’in İl Özel 

İdaresine sunmuş olduğu 11.11.2022 tarihli dilekçesinde talep edilen; 97 sayılı meclis 

kararının iptal edilmesi ve kamulaştırma işlemlerinin sonlandırılması teklifi hakkında Plan 

ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması 

ve müzakere edilmesi,  

10. İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan köylerde yapılacak yenilenebilir enerji üretim 

alanlarına (RES, GES, Biyogaz vb.) ilişkin düzenlenecek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin 

belgesi ile köy yerleşik alan sınırları içerisinde bir parselde üçten fazla yapılacak bina ve 

tesislere verilecek izinlere yönelik hizmet tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

11. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 ve 42 nci maddeleri gereğince, İl Özel İdaresine 

Kanunlarla verilen görev ve sorumluluk alanı dışındaki su etüdü raporları ve memba tahsis 

taleplerine ilişkin 2022 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2023 yılına 

göre güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 

okunması ve müzakere edilmesi, 
 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

12. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının 

isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2022 yılında uygulanmak üzere belirlenen 

ücret tarifesinin 2023 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

13. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu ve 42’nci maddeleri, Maden Kanununun 

7’nci maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 

uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve 

sıhhi müesseseler ile maden üretim faaliyetlerine dayalı olarak verilecek ruhsatlardan 

alınacak hizmet bedelinin güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

14. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde bulunan turizm 

belgeli işletmeler, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde 

üretilen jeotermal akışkanın bu alanlar dışında kullanan turizm belgeli tesisler ve turizm 

belgeli olup ta jeotermal kaynak suyunu turizm bölgesi dışından temin eden işletmelerin 

kullandıkları jeotermal kaynak suyunun beher m³’ü cinsinden ücret tarifesinin belirlenmesi 

teklifi hakkında tüm komisyonlarca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

15. Dilek ve temenniler, 

16. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

 

 

 

 

              


