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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2015 YILI ARALIK  

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 

Toplantı Tarihi : 07/12/2015-Pazartesi 

Toplantı Saati    : 15.30 
 

      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

1. İl Genel Meclisinin 09.10.2015 tarih ve 184 sayılı kararı ile “Çınarcık Balıkçı Barınağı Ağ 

Depoları Yapım Projesi” olarak öngörülen proje adının, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğünün 13.11.2015 tarih ve 7583 sayılı yazılarında belirtilen gerekçelerden dolayı, 

“Balıkçı Barınakları Balıkçı Dolaplarının İyileştirilmesi Projesi” olarak değiştirilmesi, söz 

konusu projenin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 64. maddeleri kapsamında 

yapılacak protokol çerçevesinde Yalova Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile birlikte 

gerçekleştirilmesi, aynı kararla tahsis edilen ₺200.000,00 ödeneğin bu projede kullanılacak 

şekilde bütçelendirilmesi ve anılan  İl Genel Meclisi kararının buna göre tashih edilmesi ile 

ilgili İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 01.12.2015 tarih ve 5468 sayılı yazılarının 

okunması ve müzakere edilmesi, 

2. 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 tesisler için İl Genel Meclisinin 06/01/2015 tarih ve 8 nolu kararı ile 2015 yılında 

uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre göncellenmesi konusunun 

görüşülmesi,  

3. 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 07/01/2015 tarih ve 10 nolu kararı ile belirlenen 

ücret tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi konusunun görüşülmesi,  

İKİNCİ BİRLEŞİM: 

4. 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 07/01/2015 tarih ve 9 nolu 

kararı ile 2015 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre 

güncellenmesi konusunun görüşülmesi,  

5. 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 2016 yılı faaliyet döneminde görev almak üzere 

sivil toplum kuruluşu olmayan ilçeler için 3, sivil toplum kuruluşu olan ilçeler için 2’şer 

hayırsever vatandaşın seçilmesi, 

6. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresine 

Kanunlarla verilen görevlerin dışında kalan ve talep  edilmesi halinde isteğe bağlı olarak yerine 

getirilecek hizmetler için İl Genel Meclisinin almış olduğu 08/01/2015 tarih ve 15 sayılı kararı 

ile 2015 yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi 

konusunun görüşülmesi,   

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

7. İl Özel İdaresinde Çevre Mühendisi ve Şehir Plancısı ile yeterli sayıda Tekniker elemanın 

olmamasından dolayı aksamalara neden olabilecek iş ve işlemlerin verimli bir şekilde 

yürütülmesine olanak sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan ve İl Genel Meclisinin 05.11.2014 

tarih ve 182 sayılı kararı ile 2015 yılında istihdam edilmesi kararlaştırılan, 1 Çevre Mühendisi 

ve 1 Şehir Plancısı ile 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita Teknikerinin 2016 yılında da tam zamanlı 

sözleşmeli olarak çalıştırılması ve bu elemanlara ödenecek ücretin belirlenmesi teklifi hakkında 

Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 
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8. 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) ile kamu yatırımları ve kamu yararına olan yatırımlardan dolayı 

yapılacak kazılar neticesinde bozulan yolların onarımında kullanılmak üzere İl Genel 

Meclisinin 02/09/2015 tarih ve 158 nolu kararı ile 2015 yılında uygulanmak üzere belirlenen 

ücret tarifesinin 2016 yılına göre göncellenmesi konusunun görüşülmesi,  

9. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Genel Meclisinin 

almış olduğu 08/01/2015 tarih ve 14 sayılı kararı ile, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk 

alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu hazırlanması amacıyla 2015 yılında 

uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2016 yılına göre güncellenmesi konusunun 

görüşülmesi, 

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

10. 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 53. 

maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, il özel idaresinin sorumluluğunda olan içme 

sularının İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce yapılan tetkik ve tahlil bedellerinin İl Özel İdaresince 

ödenmesi teklifi hakkında Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca 

hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

11. 2015 Mali Yılı Özel İdare Bütçesinin uygulaması sırasında bazı harcama kalemlerine konan 

ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği anlaşıldığından, ödenek ihtiyacı olan ve ekli cetvelde 

belirtilen hizmetlerde harcanmak üzere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 

36. maddesi gereğince ilgili fasıl maddelerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi, 
12. İl Özel İdaresinin 2015 Mali Yılı Bütçesinin uygulaması sırasında elde edilen ve İl Özel İdaresi 

emanet hesaplarında tutulan ₺2.500.000,00 tutarındaki ek gelirin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunun 10/b maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi 

uyarınca, bütçenin ilgili fasıl maddelerine gelir gider kaydedilmesi konusunun görüşülmesi, 

BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

13. Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların aranması ve işletilmesi sırasında mevcut 

kaynakların yok olma riski hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesi, bu kaynaklardan 

yararlanan mevcut işletmelerin yıllık jeotermal kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve arama ve 

işletme başvurusunda bulunan talep sahiplerinin kaynak rezervleri ile ilgili bilimsel 

çalışmaların yapılması için duyulan mali kaynağın temin edilmesi, bu hususlarda İl Özel 

İdaresinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla daha geniş araştırma yapabilmesi için İl Özel 

İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve 

Sağlık Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve 

müzakere edilmesi, 

14. Sayıştay Müfettişlerince, İl Özel İdaresinin 2014 yılı mali işlemleriyle ilgili yapılan teftiş 

sonucunda hazırlanan raporun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 38. maddesi gereğince İl 

Genel Meclisinin bilgisine sunulması, 

15. Dilek ve temenniler, 

16. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  

 

 

                         Yaşar DEMİREL 

       İl Genel Meclis Başkanı 


