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                           YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI OCAK  

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri   :Özel İdare hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonu 

Toplantı Tarihi :06/01/2014-Pazartesi    

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 meclis üyeleri arasından 

gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu’nun 

oluşturulması, 

2. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi gereğince, İl 

ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2014 faaliyet 

döneminde görev almak üzere sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3’er temsilci, sivil 

toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever temsilcinin seçilmesi teklifi hakkında Eğitim 

Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere 

edilmesi, 

 

İKİNCİ BİRLEŞİM: 
3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 20. maddesine istinaden tanzim edilen ihtisas komisyonu raporlarının 

isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2013 yılında uygulanmak üzere belirlenen 

ücret tarifesinin 2014 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi, 

4. İhtiyaçlarının kalmaması nedeniyle, İl Genel Meclisinin 04.09.2007 tarih ve 187 sayılı kararı 

ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesinin (f) bendi uyarınca İl Sağlık 

Müdürlüğüne tahsis edilen, İl Özel İdaresi mülkiyetindeki İlimiz Merkez İlçe, Paşakent 

Mahallesi, Kalıcı Konutları, B Blok, 2. Kat, 56, 57 ve 58 nolu işyerlerine ait tahsis işleminin 

iptal edilmesi konusunun görüşülmesi, 

 

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
5. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Suların aranması ve işletilmesi ile ilgili son 

dönemlerde yapılan yoğun taleplerle birlikte, özellikle Termal ve Armutlu İlçelerimizde 

işletmeye açık kaynaklar ve yeni kaynak arama ve işletilmesi hususunda oluşan tereddütlerin 

giderilmesi amacıyla jeotermal kaynakların rezerv tespiti ve bu kaynaklardan yararlanan 

işletmelerin yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik gerekli bilimsel 

çalışmanın yaptırılarak bir rapor haline getirilmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan 

raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

6. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğunda bulunan ve 

belediye mücavir alan dışında kalan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere verilecek 

ruhsatların 2014 yılı ücretlerinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisinin 

almış olduğu 04.01.2013 tarih ve 7 nolu kararı ile İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan 

yollardan Firma – Şirket veya Şahısların ticari hat geçirmeleri (kablo, boru, kanal vb) 

sonucunda yapılan kazılardan dolayı bozulan kısımlarının onarımı için belirlenen ücret 
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tarifesinin 2014 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile 

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

8. 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 2013 yılında belirlenen ücret tarifesinin 

2014 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarımsal 

Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

9. Önergeler, dilek ve temenniler, 

10. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış, 

 

 

 

 

                                         Ali Rıza ALKIŞ 

                                         İl Genel Meclis Başkanı 

 


