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YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI NİSAN 
AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR 

 
Toplantı Yeri  : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 04/04/2022-Pazartesi (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 

 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25 inci maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi 

gereğince, İl Genel Meclisi Üyeleri arasından 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 3 İl Encümeni Üyesinin gizli oyla 
seçilmesi, 

2. Kurulması zorunlu olan Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile ihtiyaç halinde kurulacak diğer komisyonların belirlenmesi, 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun en az üç, en çok yedi, diğer komisyonların ise en 
az üç, en çok beş üyeden oluşmasının kararlaştırılması ve bu komisyonlara üye seçiminin yapılması, 
 
İKİNCİ BİRLEŞİM 

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na "Üzümsü Meyveler 
Değerlendirme Merkezi" başlıklı bir proje ile başvuruda bulunulması ve projenin kabul görmesi halinde İl Özel 
İdaresi bütçesinden ₺100.000,00 tutarında nakdi eşfinansman desteğinin sağlanması konusunun görüşülmesi, 

4. Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle ilimiz köylerinde yaşayan dar gelirli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza 
dağıtılmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ıncı maddesi kapsamında yeteri kadar Ramazan Erzak 
Kolisinin temin edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılması konusunun görüşülmesi, 

5. İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Bütçesinin Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurumsalı altında bulunan ₺7.596.158,45 
tutarındaki ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi gereğince, İl Özel 
İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kurumsalı altındaki ilgili fasıl maddelerine aktarılması konusunun 
görüşülmesi, 

6. İl Özel İdaresi makine parkında yeterli sayıda araç ve iş makinesi bulunmadığından, acil olarak ihtiyaç duyulan 1 
adet Kanal Kazıcı Yükleyici ve 2 adet Kar Küreme ve Tuzlama Ekipman Montajlı Damperli Kamyonun Devlet 
Malzeme Ofisi kanalıyla satın alınması ve gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 

7. Kamu ve/veya özel sektör tarafından ilimizde yapılacak kanalizasyon, telekomünikasyon, doğalgaz, rüzgar enerji 
santrali vb. büyük yatırımlar esnasında İl Özel İdaresinin yol ağındaki yolların kullanılması sonucu meydana 
gelecek zararların giderilmesi amacıyla, yatırımı yapan kurum, kuruluş, firma ile İdare arasında protokol yapmak 
için İdareye yetki verilmesi konusunun görüşülmesi, 
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

8. Bitkissel Üretim Faaliyetlerinde Organik Üretim Modellerinin Geliştirilmesi Yaygınlaştırıl-ması ve Desteklenmesi 
amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan Organik Aronya Üretiminin Yagınlaştırılması Projesi, Yalova 
İlinde Meyvecilik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi: Çilek Projesi, Yalova İlinde Hayvancılık Faaliyektlerinin Geliştirilmesi 
ve  İyileştirilmesi: Suni Tohumlama ve Kist Hidatik Hastalığı ile Mücadele Projesi için toplam ₺307.528,00 tutarında 
ödenek tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,  

9. İl Özel İdaresinin sorumluluk sahasında bulunan İlimiz, Çiftlikköy İlçesi, Çukurköy Köyü, 125 ada, 46 parsel 
numaralı taşınmaz ile 132 ada, 108 parsel numaralı taşınmazlar arasında kalan kadastral yolun genişletilmesi 
konusunun görüşülmesi, 

10. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39 uncu maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41 
inci maddesi gereğince hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2021 Yılı Faaliyet Raporunun, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 10 ve 18 inci maddeleri gereğince İl Genel Meclisi tarafından değerlendirilmesi teklifi hakkında 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

11. Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içerisinde kalan 805 ada, 1 nolu 
parselde hazırlanmış olan imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisi tarafından onaylanması teklifi hakkında İmar 
ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,  

12. Orman Genel Müdürlüğü tarafından B tipi mesire alanı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü sulama 
göleti etrafında bulunan 1.93 hektarlık alanın, halkın kullanımına uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi 
suretiyle mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması 
ve müzakere edilmesi,  
 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

13. Termal İlçesi, Akköy sınırları içerisinde İl Özel İdaresi bütçe imkanları ile yaptırılan mevcut futbol sahasına ait 
soyunma odaları için ihtiyaç duyulan giysi dolabının temin edilmesi, ilgili alanlarına oturma banklarının konulması 
ve çevre düzenlemesinin yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  

14. Yalova İli, Termal İlçesi, Yenimahalle Köyünde yol kenarlarında bulunan satış yerlerinin trafiğe engel olması ve 
can ve mal emniyeti açısından tehlike arz etmesi nedeniyle, Yenimahalle köyünün uygun görülen alanlarına İl 
Özel İdaresi imkanları ile pazar yeri kurulması ve ekmek fırını yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
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15. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı 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 İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

16. Yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine (Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize ideal bir 
Bonsai Sanat Galerisi ve Atölyesinin (Bonsai Müzesi) kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılması teklifi 
hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

17. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin 
oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un bozuk olan kısımlarının onarılması ve 
yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve 
müzakere edilmesi,  
 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

18. İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyünde 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 
İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

19. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi ve önem ve 
öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 

20. Altınova İlçesine bağlı Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının teknik ve mimari şartlara uygun şekilde 
“Etnografya Müzesi” olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması 
ve müzakere edilmesi, 

21. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 nci maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl (2021) gelir ve 
giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan raporun, İl 
Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince İl Genel Meclisin bilgisine sunulması, 

22. Dilek ve temenniler, 
23. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış,  


