
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI ARALIK AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 02, 03,04,05,06/12/2019 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 

 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (I) bendi ve İl Özel İdareleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesine istinaden, 

İdaremiz dolu  kadro değişiklik cetvelinde belirtilen kadroların iptal ve ihdasının 

görüşülmesi. 

 

4. Mülkiyeti İdaremize ait Teyyaredüzü Mahallesinde yapılmakta olan İl Özel İdare 

binasından Askon Giresun İl Temsilcilik Başkanlığına uygun bir yer tahsis edilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

 

5. İlimiz Merkez Erikliman köyü, G40B07D4B pafta, tapu sicilinin 144 ada 165 numarasında 

kayıtlı taşınmazın üzerine mülkiyet sahibi tarafından yapımı planlanan Turizm ve Ticaret 

yeri için hazırlattırılan imar planının onaylanması hususunun görüşülmesi. 

 

6. 2019 yılı sonu yaklaştığından ödenek üstü harcama yapılan bütçe tertiplerinin ödenek 

açıklarının kapanması gerekmektedir. Söz konusu ekli listede belirtilen tertipler arasında 

ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.  

 

7. 2019 yılında zorunlu giderler ve hizmetler için ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Hazırlanan ek bütçenin görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. 

 

8. İlimiz Alucra İlçesi Kabaktepe köyünün adının “ESENTEPE” olarak değiştirilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

9. Piraziz Belediye Başkanlığı tarafından İdaremiz sorumluluk alanında bulunan Bulancak 

Pazarsuyu Köyü Piraziz Bülbüllü güzergahında içme suyu şebekesi yol kazı çalışmasını 

izinsiz geçmesi nedeniyle 1.100 mt’lik kısmında mevcut beton yola zarar vermiş olup, 

zararın tanzim edilerek yolun eski haline getirilebilmesi için İdaremiz ile Piraziz Belediye 

Başkanlığı arasında protokol düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. 

10. Mülkiyeti İdaremize ait Merkez Yağmurca köyünde bulunan Taş Ocağının malzeme 

karşılığı 5+5 yıl süreli kiralanması hususunun görüşülmesi. 

11. İlimiz Yağlıdere İlçesi Hisarcık Köyü sınırları içinde bulunan Kardağ Doğal Kaynak Suları 

A.Ş.nin kira sözleşmesi sona erdiğinden kiralama süresinin 10 (on) yıl uzatılması ve kira 

miktarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

12. Soğukpınar Belediye Başkanlığının Belediyelerine ait muhtelif mahallelerinde civar köyler 

ile ortak ulaşım sağlayan grup yolu niteliğindeki beton ve asfalt yolların onarımı için 

gerekli asfalt ihtiyacını karşılamak üzere İdaremiz plent altı teslim tutarının ilgili belediye 

tarafından İdaremize ödenmesi karşılığında İdaremiz ile Soğukpınar Belediyesi arasında 

protokol düzenlenmesi hususunun görüşülmesi 

13. Dilek ve Temenniler. 

14. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 
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