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

 
Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 01/11/2021-Pazartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 
 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48. maddesine dayanılarak çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Bütçe Tasarısının incelenerek 
karara bağlanması, 

2. İl Özel İdaresi imar sorumluluk alanında bulunan köylerde yapılacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
enerji üretim alanlarına (RES, GES, Biyogaz vb.) ilişkin düzenlenecek yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi 
ile köy yerleşik alan sınırları içerisinde bir parselde üçten fazla yapılacak bina ve tesislere verilecek izinler için 
tahsil edilecek hizmet bedelinin belirlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 

3. İlimiz ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olan Süs Bitkileri ve Çiçekçilik sektörünün geliştirilmesi, 
tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla; kamu-özel ilgili tüm kurumların katılımıyla “Yalova Çiçek Festivali” 
adıyla bir organizasyon düzenlenmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların 
okunması ve müzakere edilmesi, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM 

4. İl Özel İdaresi bütçe imakanları ile ilimiz köylerinde yaptırılan ve zaman içerisinde yıpranan çocuk oyun 
parklarının mevcut durumlarının tespit edilmesi, öncelikle Kılıçköy ve Denizçalı köyleri olmak üzere ilimiz 
köylerinde mevcut olan çocuk oyun parklarının daha modern ekipmanlar ile yenilenmesi ve yıpranma olanların 
durumuna göre tadilatlarının yaptırılarak kullanıma uygun hale getirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

5. İlimiz köylerinde muhtemel yangınlarda acil müdahale etmek için köylerimizin içme suyu şebeke hattının belli 
noktalarına yangın hidrantlarının konulması, mevcut hidrantların çalışıp çalışmadığının kontrol edilerek 
arızalarının giderilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi, 

6. 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, 
 

            ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 
7. 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 ve uygun projenin geliştirilerek 
hayata geçirilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere 
edilmesi, 

8. 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, 
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

9. 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,  

10. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy köyünde mevcut kara yolu üzerinde şahsa ait arazide faaliyet gösteren köy satış 
yerinin buradan kaldırılarak, mevcut olan yerin karşısında bulunan ve köy tüzel kişiliğine ait arsa üzerine 
yaptırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

11. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilerek, bütçe 
imkanları çerçevesinde önem ve öncelik sırasına göre rölöve ve restore edilmesi teklifi hakkında tüm İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

12. 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. 
maddesi gereğince hazırlanan, Yalova İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Çalışma ve Performans Programı hakkında 
tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
 
ALTINCI BİRLEŞİM 

13. İl Özel İdaresinin 2022 Yılı Bütçe Tasarısı hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunarak 
müzakere edilmesi, Bütçe Kararnamesinin madde madde okunması ve ad okunmak suretiyle oylanması, 
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YEDİNCİ BİRLEŞİM 
14. İl Özel İdaresi Özel Kalem Birimi ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider bütçesinin fonksiyonel 

sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması, 
 
SEKİZİNCİ BİRLEŞİM 

15. İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Hukuk Müşavirliğine ait 2022 yılı gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması, 
 
DOKUZUNCU BİRLEŞİM 

16. İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Encümen Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması, 
 
ONUNCU BİRLEŞİM 

17. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ve Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması, 

 
ON BİRİNCİ BİRLEŞİM 

18. İl Özel İdaresi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider 
bütçesinin fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması, 
 
ON İKİNCİ BİRLEŞİM 

19. İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ait 2022 yılı gider bütçesinin 
fonksiyonel sınıflardırmasının birinci düzeyinin görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması, 
 
ON ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

20. İl Özel İdaresinin 2022 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi itibariyle görüşülmesi ve 
ad okunmak suretiyle oylanması, 

21. İl Özel İdaresinin 2022 yılı finansman programı ekonomik sınıflandırmasının üçer aylık dönemler itibariyle 
görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması, 

22. İl Özel İdaresinin 2022 yılı gider bütçesinin ayrıntılı harcama programının üçer aylık dönemler itibariyle 
görüşülmesi ve ad okunmak suretiyle oylanması,  
 
ON DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

23. 2020 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı ile yapılması hedeflenen yatırım ve hizmetler itibariyle 2021 yılı 
Ocak-Eylül döneminde yapılan faaliyetler, bu dönemde yapılan gerçekleşme ve bu gerçekleşmelere bağlı 

olarak yapılan harcamalar hakkında İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi, 
24. Dilek ve temenniler, 
25. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.  


