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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI OCAK 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 04/01/2021-Pazartesi (İlk Birleşim) 
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, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamında, 
meclis üyeleri arasından nispi oranlamaya göre gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir 
Denetim Komisyonu’nun oluşturulması, 

2. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrası gereğince, il özel idaresinin bir önceki yıl 
gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan denetim komisyonu çalışmalarına yardımcı 
olmak üzere uzman personel görevlendirilmesi ve il özel idaresi dışından görevlendirilecek uzman personele, 
5393 sayılı Belediye Kanununu 25. maddesinin 3. fıkrası gereğince belirlenecek miktarda günlük ödeme 
yapılması konusunun görüşülmesi, 

3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi 
gereğince, il genel meclisi ihtisas komisyonu raporlarının isteyenlere ücret mukabilinde verilebilmesi için 2020 
yılında uygulanmak üzere belirlenen ücret tarifesinin 2021 yılına göre güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM 

4. İl Özel İdaresinde kadro karşılığı 2020 yılında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan  1 Avukat, 1 
Çevre Mühendisi, 2 İnşaat Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 2 İnşaat Teknikeri ve 1 Harita 
Teknikerine ödenecek ücretin tespit edilmesi teklifi hakkında tüm komisyonlarca hazırlanan raporların okunması 
ve müzakere edilmesi, 

5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu ve 42’nci maddeleri, Maden Kanununun 7’nci maddesi ile İşyeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluk 
alanında bulunan yerlerdeki gayrisıhhi ve sıhhi müesseseler ile maden üretim faaliyetlerine dayalı olarak 
verilecek ruhsatlardan alınacak hizmet bedelinin güncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

6. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde bulunan turizm belgeli işletmeler, Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile Turizm Merkezlerinde üretilen jeotermal akışkanın bu alanlar dışında 
kullanan turizm belgeli tesisler ve turizm belgeli olup ta jeotermal kaynak suyunu turizm bölgesi dışından temin 
eden işletmelerin kullandıkları jeotermal kaynak suyunun beher m³’ü cinsinden ücret tarifesinin belirlenmesi 
teklifi hakkında tüm komisyonlarca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 55. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi hizmet alanında bulunan 
yolların kazı sebebiyle bozulan kısımlarının onarımında kullanılması için belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 

8. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. ve 42. maddeleri kapsamında, İl Özel İdaresi görev ve sorumluluk 
alanındaki yol boyu tesisler için ön inceleme raporu ile su etüdü ve memba kiralanması raporu hazırlanması için 
belirlenen ücret tarifesinin güncellenmesi teklifi hakkında tüm komisyonlarca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 

9. 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 belirlenen hizmet 
bedelinin göncellenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

10. İlimizde kurulmakta olan OSB’lerin ve diğer inşai faaliyetlerin hafriyat atıklarının dökümü için belediye, muhtarlık 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde çözüm yolları üretilerek hafriyat döküm sahalarının 
belirlenmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için İdareye yetki verilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

11. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe 
merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un revize edilmesi ve yeni 
bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  

12. Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Yalova Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 11.12.2020 tarihli ve 8842 
sayılı yazıları ile yeniden görüşülmek üzere iade edilen 07.12.2020 tarihli ve 240 sayılı meclis kararında 
belirtilen; belediye mücavir alan dışında bulunan köylerin köy yerleşik alan sınırları içerisinde bir parselde birden 
fazla yapı yapılması iradesinin kullanılması için İdareye yetki verilmesi konusunun değerlendirilerek karara 
bağlanması, 
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BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

13. Ermeni ve Rum çetelerinin İlimizde katlettikleri şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması ve katliamın 
zihinlerden silinmeyerek geniş kitlelerin tarih bilincinde yer edinilmesine yönelik belgesel niteliğinde görsel ve 
yazılı basımın yapılarak geniş kitlelerin bilgisine sunulması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,     

14. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek önem ve öncelik 
sırasına göre röleve ve restore edilmesi, ayrıca Tarihi Yalova Kâğıthane’sinin yeniden ihyası için ilave bulgu ve 
belgelerin elde edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 

15. 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 yüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  

16. Dilek ve temenniler, 
17. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  


