
 

 

YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ŞUBAT 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

Toplantı Yeri   :Özel İdare hizmet binasında bulunan meclis toplantı salonu 

Toplantı Tarihi :03/02/2014-Pazartesi    

Toplantı Saati    :15.30  

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 
1. İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü, Kavacık Mevkii, 2877 (eski 2834) parselde İl Genel 

Meclisinin 03.11.2012 tarih ve 149 sayılı kararı ile onaylanan imar planına göre inşa edilecek 

turizm tesisinin imar planı ilave ve plan değişikliği ile plan paftaları ve açıklama raporunun 

onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliğinin 5. ve 7. maddeleri gereğince, 

TBMM tarafından 2005 yılından itibaren verilmekte olan Onur Ödülleri kapsamında “adayın 

bilimsel çalışmaları, sanatsal ve kültürel eserleri veya topluma fayda sağlayan faaliyetleri ile 

ulusal veya uluslararası alanda başarı göstermiş olması” şartına haiz ilimizde faaliyet 

gösteren hayırsever aday isminin belirlenerek TBMM ne bildirilmesi konusunun görüşülmesi,  

İKİNCİ BİRLEŞİM: 
3. İl Genel Meclisinin 01.06.2011 tarih ve 110 sayılı kararı ile onaylanan, Plan Yapımına Ait 

Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olmaması gerekçesiyle müfettiş raporuyla 

incelemeye alınması nedeniyle İl Genel Meclisinin 2013/88 sayılı meclis kararı ile iptal edilen 

ve plan müellifi tarafından müfettiş görüşü doğrultusunda, Plan Yapımına Ait Esaslara Dair 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yeniden hazırlanan Güney Köyü imar planı değişiklik, 

ilave ve revizyonunun onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,  

4. İlimiz Merkez, Esadiye Köyünde İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile 2000-2001 yıllarında 

yapımına başlanan ve ödenek yetersizliğinden dolayı tamamlanamayan Köy Binasının fiziki 

olarak yaklaşık %80-90 oranında tamamlandığı, bu binanın mevcut haliyle bırakılması 

durumunda harabe olma riskiyle karşı karşıya kalacağı ve burası için harcanan kamu 

kaynaklarının heba olacağı hususu göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen 

olumsuzlukların yaşanmaması için söz konusu binanın eksik kalan kısımlarının biran önce 

tamamlanarak hizmete açılması konusunun görüşülmesi,   

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 
5. 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

6. 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 teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve 

müzakere edilmesi, 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

7. Önergeler, dilek ve temenniler, 

8. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış, 

 

 

                                         Ali Rıza ALKIŞ 

                                         İl Genel Meclis Başkanı 


