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Toplantı Yeri : İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu 
Toplantı Tarihi : 05/05/2022-Perşembe (İlk Birleşim) 
Toplantı Saati : 15.30 

 
      BİRİNCİ BİRLEŞİM 
1. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 

41 inci maddeleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunun 47 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi 
gereğince İl Genel Meclisi tarafından incelenerek karara bağlanması, 

2. İl Genel Meclisince oluşturulan Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kadrolarının 
iptal edilerek, yerine ilin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme 
potansiyeli dikkate alınarak İl Özel İdaresinin yapısına ve ihtiyacına uygun 1. Dereceli “Yol ve Ulaşım Hizmetleri 
Müdürülüğü” kadrosu ile 1. Dereceli “Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü” kadrosunun ihdas edilmesi, ayıca ihtiyaca 
binaen 1 adet 1. Dereceli Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü kadrosu ile 1 adet 1. Dereceli Müdür kadrosunun ihdas 
edilmesi konusunun görüşülmesi, 

3. İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanında bulunan (yeşil mavi yol dahil) ve bozuk olan ana ve bağlantı 
yollarının asfalt sathi kaplama yapılması konusunda İdare tarafından sunum marifetiyle meclise bilgi verilmesi,  
 
İKİNCİ BİRLEŞİM 

4. İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin yetersiz olması nedeniyle acil olarak ihtiyaç 
duyulan 2 adet Kar Küreme ve Tuzlama Ekipman Montajlı Damperli Kamyon ile 1 adet Damperli Kamyonun 
alımında kullanılmak üzere, İller Bankası A.Ş.’den proje kredisi talebinde bulunulması teklifi hakkında Plan ve 
Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,  

5. İl Özel İdaresi makine parkında bulunan araç ve iş makinelerinin yetersiz olması nedeniyle, işlerin aksatılmadan 
yürütülebilmesi için acil olarak ihtiyaç duyulan 1 adet Kanal Kazıcı Yükleyici Loderin Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla 
satın alınması teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi, 

6. İlimiz, Altınova ilçesine bağlı Sermayecik köyünde her yıl mütemadiyen düzenlenen ve bu yıl da düzenlenecek 
olan Çilek Festivali Organizasyonu giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin 
tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi, 
 
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

7. Yalovamızın kültürüne ve turizmine katkı sağlayacak olan ve ilimizi ulusal ve uluslararası alanda başarı ile temsil 
eden Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneğinin (BAL-GÖÇ) 2-8 Ağustos 2022 tarihleri 
arasında düzenlenecek olan güreş ve satranç etkinlikleri için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli maddi desteğin 
sağlanması konusunun görüşülmesi, 

8. 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 teklifi hakkında İhtisas 
Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmes 

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, 

 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

10. 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,  

11. 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 köyünde uygun görülen alanda İl Özel 
İdaresi imkanları ile pazar yeri kurulması ve ekmek fırını yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca 
hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  

12. 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,  

 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM 

13. 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,  
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14. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 1254 ada, 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlardan 
hedeflenen azami faydanın sağlanabilmesi için, söz konusu taşınmazların Gayrimenkul Yatırım Hizmetlerinde 
değerlendirilmesine ilişkin hazırlık çalışması süreçleriyle ilgili gelinen aşama hakkında meclisin bilgilendirilmesi, 

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


