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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI ARALIK  

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi : 01/12/2014-Pazartesi 

Toplantı Saati    : 15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

1. 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 İl Genel Meclisinin 07/01/2014 tarih ve 4 nolu 

kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi, 

2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında 

bulunan ve belediye mücavir alan dışında kalan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseselere 

verilecek ruhsatlar için İl Genel Meclisinin 08/01/2014 tarih ve 8 nolu kararı ile belirlenen 

ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi, 

3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet 

alanında bulunan yolların Kurum, Firma – Şirket veya Şahısların ticari hat veya diğer hizmetler 

(kablo, boru, kanal vb) sonucunda yapılan kazılardan dolayı bozulan kısımları için İl Genel 

Meclisinin 09/01/2014 tarih ve 9 nolu kararı ile belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre 

göncellenmesi konusunun görüşülmesi,  
4. 17 Maddede belirtilen teşvikiye yolunun stabilize yapılması konusu 4. madde olarak görüşüldü. 

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresine 

Kanunlarla vğrilen görevlerin dışında kalan ve talep  edilmesi halinde isteğe bağlı olarak 

yerine getirilecek hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 09/01/2014 tarih ve 10 sayılı 

kararı ile 2014 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre 

güncellenmesi konusunun görüşülmesi,   
 

İKİNCİ BİRLEŞİM: 
6. İl Özel İdaresi bünyesinde yol yapım işlerinde sulama amaçlı, kanalizasyon işlerinde vidanjör 

olarak hizmet vermekte olan 77 ET 267 plakalı kamyonun; köylerde bulunan şahıslara ait fosseptik 

kuyularının boşaltılması ve köy kanalizasyon şebekesindeki tıkanıklıkların açılması işlerinde 

görevlendirilip görevlendirilemeyeceği, görevlendirelecekse tahsil edilecek ücret tarifesinin 

belirlenmesi konusunun görüşülmesi,  

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

almış olduğu 09/01/2014 tarih ve 10 sayılı kararı ile, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk 

alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması amacıyla 2014 yılında 

uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2015 yılına göre güncellenmesi konusunun 

görüşülmesi, 

8. 2012/3 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının 48. Maddesinde, 2012 yılı köy yolu 

envanteri çalışmaları kapsamında köyyollarının I. derece, II. derece ve köyiçi yollar ayrımında 

tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi için İl Özel İdare bünyesinde bir 

komisyon kurularak köyyolu ağının güncellenmesi ve buna ilişkin İl Genel Meclisi Kararının 

alınarak bakanlığa gönderilmesi konusunun görüşülmesi, 

9. Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, Taşköprü Beldesi sınırlarında, Gebze – İzmir Otoyolunun 24 km. 

sinde Kılıç Köyü sınırları içerisinden Yalova’ya geçiş sağlayan kavşağın, mevcut Taşköprü 

Kılıç yoluna bağlanması planlanmış olup, İl Genel Meclisinin 06.04.2010 tarih ve 73 sayılı 

kararı ile İl Özel İdaresi yol ağına alınması hakkındaki kararın revize edilerek İl Özel 

İdaresinin yol ağından çıkarılması, söz konusu yolun TCK yol ağına alınması ve yeni bir yol 

güzergahının belirlenerek D130 kara yoluna bağlanması konusunun görüşülmesi,  
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ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

10. İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan ve 2014 yılı ve öncesinde ruhsatsız, kaçak 

olarak yapılmış ve yapı sahibince yapı ruhsatı alınmayarak İl Encümeninice yıkım kararı 

alınmış yazı ekindeki listede belirtilen kaçak yapıların yıkımının gerçekleştirilebilmesi için 

gerekli olan ₺3.045.000,00 ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

11. 3294 sayılı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 7. maddesi gereğince, İl 

ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde 2015 yılı faaliyet 

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

kuruluşu olan ilçeler için 2’şer hayırsever vatandaşın seçilmesi, 

12. İl Özel İdaresinin 2014 yılı bütçe uygulamaları sırasında bazı harcama kalemlerine konan 

ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince, ekli cetvelde belirtilen hizmetlerde kullanılmak üzere 

ödenek alınması mümkün olan harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacı olan fasıl maddelerine 

aktarma yapılması konusunun görüşülmesi,  

13. Valilik bünyesinde oluşturulan Ulusal Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca, İl 

Özel İdaresi ana hizmet binasında yapılan inceleme ve denetleme sonucunda, 5378 sayılı 

Engelliler Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi gereğince, engellilerin kullanımını gerektiren 

otopark, asansör, tuvalet, merdiven, kapı, pencere vb. hizmetlerle ilgili eksikliklerin 

giderilmesi ve bu işlerde kullanılmak üzere gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında 

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

14. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği kapsamında, 

İlimiz Merkez İlçesinde bulunan ve İl Özel İdaresine ait olan lojmanların banyo-WC, pencere 

ve kapıların onarımı, çatı ısı yalıtımı ve dış cephe mantolama işlerinin yaptırılması ve bu 

işlerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gereli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi 

hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

15. Kocadere Belediyesinin Köy Tüzel Kişiliğine dönüştürülmesi ve burada görevli personelin İl 

Özel İdaresine devredilmesi sebebiyle 2014 yılı bütçesinin bazı harcama kalemlerinde ayrılan 

ödeneğin yılsonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, ödenek ihtiyacı olan fasıl maddesine 

₺120.000,00 ödenek aktarılması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporun okunması ve müzakere edilmesi,  

16. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Esenköy Mevkiinde bulunan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 

23.02.2012 tarih ve EÜ/3703-15/2254 numaralı ManastırRES projesi ile 22.11.2012 tarih ve 

EÜ/4129-2474 numaralı EsenköyRES projesi hakkında hazırlanan 10 adet 1/5000 Nazım ve 34 

adet1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Paftaları ve Açıklama Raporu ve kurum 

görüşlülerinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onaylanması teklifi 

hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan 

raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

17. İlk birleşimde 4. Madde olarak görüşüldü. Teşvikiye Belediyesinin maddi imkanlarının 

kısıtlı olması sebebiyle, turizm açısından önemli ölçüde ziyaretçilerin kullandığı gezi 

alanlarından biri olan Çınarcık İlçesi, Teşvikiye Beldesi, Balıkhane Mevkiindeki yaklaşık 3 km 

lik yolun, İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla stabilize ve asfalt sathi kaplama yapılması teklifi 

hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

18. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu kapsamında işletme ruhsatı 

verilen mevcut işletmeler ile işletme ruhsatı talebinde bulunan hak sahiplerine, Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesinin 6’ıncı 

ve 7. fıkraları uyarınca, turizm belgeli tesisler, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde 

bulunan tesisler ile turizm merkezlerinde kullanılan jeotermal kaynaklar için su kullanım 

bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
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BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

19. İlimiz, Merkez İlçe, Samanlı Köyünde, köy sakinlerinin düğün ve köy derneği faaliyetlerinin 

yürütülmesine yönelik olarak İl Özel İdaresi mali kaynaklarıyla köydeki umumun yararına 

yaptırılan düğün salonunun, muhtarlıkça kullanım amacına aykırı olarak üçüncü şahıslara 

kiraya verilmesinin hukuki açıdan uygun olup olmadığı ve köy sakinlerinin kullanımına mani 

bir durumun meydana gelmesine sebebiyet verip vermediğinin araştırılması teklifi hakkında 

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

20. İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan ve çalışma programında yer alan alt 

ve üstyapı hizmetlerinin aksatılmadan ve zaman kaybına neden olmadan yürütülmesine olanak 

sağlanması amacıyla, İdare tarafından ekiplerin ve iş makinelerinin iş mahalline gidiş-

dönüşleri ile oradaki çalışmaların disiplin altına alınması ve alternatif çözüm önerilerinin 

geliştirilerek uygulamaya geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hakkında tüm İhtisas 

Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

21. Dilek ve temenniler, 

22. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

 

                         Yaşar DEMİREL 

       İl Genel Meclis Başkanı 


