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

 
Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 01/07/2021-Perşembe (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 

 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM 
1. Suç ve suçlularla daha etkin mücadele edilmesi için İlimizde kurulu bulunan mevcut KGYS (Kent Güvenlik Konseyi 

Yönetim Sistemine - MOBESE) entegre edilmek üzere 8 adet yeni görüntüleme nokası oluşturulması projenin, İl 
Özel İdaresi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilmesi konusunun görüşülmesi, 

2. İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11. maddeleri gereğince, ihtiyaca 
binaen İl Özel İdaresinde 1 (bir) adet 1. Dereceli Şehir Plancısı Kadrosu ile 1 (bir) adet Mimar Kadrosunun ihdas 
edilmesi, İl Özel İdaresinde münhal bulunan kadrolarda 2 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Elektrik 
Mühendisi, 1 Şehir Plancısı ve 1 Mimarın 2021 yılında kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılması 
ve çalıştırılacak olan teknik personele 2021 yılında ödenecek ücret tavanlarının tespit edilmesi konusunun 
görüşülmesi,  

3. Çiftlikköy İlçesi-Denizçalı Köyüne bağlantı sağlayan yolun Handere-Katı Atık Tesisleri depolama alanına giden 
yaklaşık 3 km lik kısmının İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile bakım ve onarım işinin yaptırılması konusunun 
görüşülmesi, 

4. İl Özel İdaresi Bütçe ve Performans Programı ile yapılması hedeflenen yatırım ve hizmetler itibariyle, Kırsal 
Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler, bu faaliyetlere yönelik gerçekleşme oranı ve bu 
gerçekleşmelere bağlı olarak yapılan harcamalar hakkında İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi, 

 
İKİNCİ BİRLEŞİM 

5. İl Özel İdaresinin sorumlulk alanında bulunan Termal İlçesi, Akköy Ortaoklu bahçesinin çevre düzenlemesi, istinat 
duvarları, fore kazık vb imalatlarda kullanılması şartıyla Erguvan Enerji firması tarafından İl Özel İdaresi hesabına 
yatırılan ₺400.000,00 ödeneğin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10’uncu maddesinin (g) fıkrası uyarınca 
şartlı bağış olarak kabul edilmesi konusunun görüşülmesi,  

6. İl Özel İdaremizce yapılan işlerde kullanılan iş makinelerinin yeterlilik durumunun tespit edilerek varsa ihtiyaç 
duyulan iş makinesi ve diğer araç gereçlerin bütçe imkanları doğrultusunda ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu 
maddesi kapsamında satın alınması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması 
ve müzakere edilmesi, 

7. İlimiz, Altınova İlçesi Örencik Köyüne köy muhtarlığı tarafından finanse edilerek yapılması planlanan sulama göleti 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

8. İlimiz, Altınova İlçesi, Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının bakım, onarım ve tadilatının yapılarak 
Etnografya Müzesi olarak düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

9. İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür 
eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması teklifi hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

10. Marmara Denizi’nde oluşan yoğun deniz salyasına karşı acil durum eylem planının hazırlanması için bir komisyon 
kurulma çalışması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 

11. Yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine (Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize bir Bonsai 
(Minyatür Ağaç) Müzesi kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

12. İl Özel İdaresinin de kurucu üyeleri arasında bulunduğu Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ile 
Yalova İl Özel İdaresi arasında Yalova’nın Kurtuluşunun 100. Yıldönümü kapsamında köylerimize yönelik Sözlü 
Tarih Projesi yapılması ile ilgili işbirliği protokolü hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

13. Türkiye’de modern sağlık kurumlarının öncüsü Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın 1901 yılında Osmanlıca kaleme aldığı 
‘Yalova Kaplıcası’ kitabının İl Özel İdaresi, Yalova Valiliği (İl Sağlık Müdürlüğü) ve Yalova Üniversitesi işbirliğinde 
basımının yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 

14. Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yerel düzeyde de her geçen gün daha fazla hissedilmesi nedeniyle; 
köylerimizin afetler ve doğa olaylarına ilişkin genel risk analizi raporunun hazırlanması teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
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BEŞİNCİ BİRLEŞİM 
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 tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi,  

16. Milli mücadele döneminde İlimiz Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce 
katledilen hemşehrilerimiz anısına bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

17. Küresel ısınmanın neden olduğu içme, kullanma ve tarımsal sulamaların etkin kullanımı için çalışma yapılması 
teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

18. Dilek ve temenniler, 
19. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış. 

 


