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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI EKİM 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri     : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi  : 02/10/2017-Pazartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati    : 15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM: 

1- İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan köy yollarından ana arterleri sıcak asfalt (B.S.K.) ile 
kaplanan yolların korunması işleri ile önceki yıllarda sıcak asfalt yapılmış fakat yağmur suyu kanalı yapılmamış 
olan yollara yağmur suyu kanalı yapım işlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresnin 2017 yılı bütçesinden gerekli 
ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 
 

2- Yalova A3 Tipi Kapalı Cezaevinde ihtiyaç duyulan en az 10 tonluk su deposu, 5.5 KW’lık hidrofor, 100 litre 
genleşme tankı ve elektrik panosunun İl Özel İdaresi bütçe imkanlarıyla piyasadan satın alınarak Cumhuriyet 
Başsavcılığına verilmesi ve bu malzemelerin alımında kullanılmak üzere gerekli ödeneğin tahsis edilmesi 
konusunun görüşülmesi, 
 

3- İlimize gelen Devlet Konuklarının ulaşımlarının sağlanması için dışarıdan araç kiralanması bazı sorunların 
yaşanmasına neden olabileceği gibi daha fazla kamu kaynağının da harcanmasına neden olacağı hususları göz 
önünde bulundurularak, herhangi bir sorunun yaşanmaması ve kamu kaynağının daha ekonomik kullanılmasına 
imkan tanınması amacıyla Valilik Makamı ve İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan bir 
adet hizmet aracının (Minibüs) DMO’den satın alınarak iç donanımının yaptırılması konusunun görüşülmesi, 
 

4- İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde İdarenin mevcut 
personel sayısı yeterli olmadığından, yazıda belirtilen nitelik ve sayıdaki personelin, 4734 Sayılı Kanun 
hükümlerine göre 2018 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması ve bu personellere ödenmek üzere İl Özel 
İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin ayrılması konusunun görüşülmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM: 

5- İl Özel İdaresinin görev ve yetki alanındaki hizmetlerin güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için, İl Özel İdaresi 
Ana Hizmet Binasında 1 adet, Ek Hizmet Binasından 3 adet olmak üzere toplam 4 adet silahsız Özel Güvenlik 
Personeli ile Taşköprü Şantiyesinde 3 adet silahlı Özel Güvenlik Personeli olmak üzere, İl Özel İdaresinde toplam 
7 adet Özel Güvenlik Personelinin 2018 yılında hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılması, 
 

6- Yargı mercilerinde açılan davaların İl Özel İdaresi adına takip edilmesi ve bu davalarla ilgili iş ve işlemlerin 
aksatılmadan yürütülmesinin sağlanması amacıyla, ihtiyaç duyulan 1 adet Avukat’ın 2018 yılında hizmet satın 
alma yöntemiyle çalıştırılması ve bu personele ödenmek üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin 
ayrılması,  
 

7- İlimiz, Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü hudutları dâhilinde Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve İl 
Genel Meclisinin 05.10.2007 tarihli ve 224 sayılı kararına istinaden Patıl Doğal Kaynak Suyu İşletmeciliğine 
(Mehmet PATIL-Esra PATIL) 10 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecek 
olan 0,645 lt/sn su kaynağının, 167 sayılı Yer Altı Suları Kanununun 4. maddesi  (4916 sayılı Kanunun Değişik 
Madde 22.) ile 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin (f) bendi uyarınca adı geçen işletme sahiplerine yeniden 
kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi, 
 

8- İlimiz Merkez İlçe, Güneyköy Köyü, Gazellitepe Mevkiinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve İl 
Genel Meclisinin 05.02.2013 tarihli ve 13 sayılı kararına istinaden Doğal Mineralli Kar Kaynak Su Üretim Paz. 
Turizm Tic. Ltd. Şti. (Turgay AYPEK)’ye 5 yıllığına kiraya verilen ve kiralama süresi 04/12/2017 tarihinde sona 
erecek olan 0,123 lt/sn su kaynağının, 167 sayılı Yer Altı Suları Kanununun 4. maddesi  (4916 sayılı Kanunun 
Değişik Madde 22.) ile 5302 sayılı yasanın 10. maddesinin (f) bendi uyarınca adı geçen işletme sahibine yeniden 
kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi, 

 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM: 

9- Asayiş olaylarının önlenmesi, suçla mücadele etkinliğinin arttırılması, halkın huzur ve güven ortamının tesis 

edilmesi amacıyla, Yalova İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi 

(KGYS) kapsamında ihtiyaç duyulan ve talep yazısında belirtilen yerlere 236 adet güvenlik kamerasının 

kurulması ve bu kameraların kurulumu  için gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

 

10- 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. 
maddesi gereğince, yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve 
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göstergelerini içeren Yalova İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Çalışma ve Performans Programının incelenerek karara 
bağlanması,  
 

11- Türkiye Kivi üretiminin %60-%70 inin yapıldığı Altınova İlçesinde 28 Ekim 2017 tarihinde düzenlenecek olan 5. 
Kivi Festivali Organizasyonu kapsamında kullanılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi 
kapsamında İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi teklifi hakkında Tarımsal Hizmetler 
Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlarım okunması ve müzakere edilmesi, 
 

12- İlimiz Altınova İlçesine bağlı Geyikdere Köyünde  pafta 4,  762-742-743-747-754-756-772 ve 1415 nolu 
parseller ve civarında koru arkası mevkiinde bulunan meyve ve sebze tarlalarına sulama suyunun 
götürülebilmesi amacıyla gerekli olan elektrik enerjisinin tesis edilmesi için çalışma başlatılması teklifi hakkında 
Tarımsal Hizmetler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporlarım okunması ve müzakere 
edilmesi, 
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM: 

13- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk 
alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler 
geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile 
Araştırma ve Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 

14- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesi kapsamında, İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 
kültür ve turizm değerlerinin tespit edilerek tanıtılması ve ilimizin ekonomisine kazandırılması ile ilgili İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve turizm ile iştigal eden birimlerle birlikte gerekli çalışmaların yapılması  teklifi hakkında tüm 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

 

15- İl Özel İdaresi tarafından yaptırılıp, işletmesi muhtarlıklara devredilen ve enerji sarfiyatı yüksek olan sondaj, 
terfi, kanalizasyon ve sulama tesislerinin kesintisiz elektrik enerjisine kavuşturulmasına yönelik olarak 
yenilenebilir enerji sisteminin kurulması ve kurulacak olan enerji sistemi için mahsuplaşma veya hibe yoluyla 
kaynak temin edilmesi hususlarında verilen yetki çerçevesinde İdare tarafından yapılan çalışmanın 
değerlendirilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Araştırma ve 
Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM: 

16- İl Özel İdaresine verilen yetki çerçevesinde, İl Özel İdaresinin koordinasyonunda Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İlimizdeki Güvenlik Birimleri ile iş birliği yapılarak 
İlimize bağlı köylerde madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadele konularında eğitim verilmesi, bu kapsamda 
ihtiyaç duyulan eğitim materyallerinin temini ve organizasyon giderleri için ödenek tahsis edilmesi, önümüzdeki 
yıllarda yapılacak bütçe çalışmalarında projenin önemine binaen gerekli ödeneğin ayrılması konularında 
başlatılan çalışmaların değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 
  

17- Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası ve kültür hayatımıza kazandırılması amacıyla, Başbakanlık Osmanlı 
Arşiv Belgeleri ile varlığı ispatlanan ve ilk Kâğıthane olma özelliğine sahip yapıya dair kaynaklarda belirtilen 
Elmalık Köyü deresi civarında önemli bulguların olduğu alandaki yapının ilgili kurum ve kuruluşlarınca sit 
potansiyelinin tespitine yönelik çalışma başlatılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonunca hazırlanan 
raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 

18- Mevcut 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ihtiyaçları karşılayamadığından ve sorun teşkil eden bazı 
düzenlemelerin planın temel hedef, ilke ve politikalarına aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, bölge planı 
kararlarına uygun olarak idareler arası eşgüdüm esasları çerçevesinde Sayın Valimizin koordinasyonunda temel 
hedef, ilke, strateji ve politikaları kapsamında teknik, yasal ve bilimsel çerçevede ele alınan 1/50000 Ölçekli 
Yalova İli Çevre Düzeni Planı çalışmalarının değerlendirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

 

19- Dilek ve temenniler, 
 

20- Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  
 
 

              


