
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ARALIK AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 03,04,05,06,07/12/2018 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 
1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. Giresun İli Doğankent İlçesi Güdül Köyü adına, Alucra İlçesi Kabaktepe Köyü adına, 

Alucra İlçesi Yeşilyurt Köyü adına Memba Tahsis Kararları alınabilmesi hususunun 

görüşülmesi. 
 

4. Tonya Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin dilekçesinde belirtilen Dereli İlçesi sınırları 

içerisinde (Kotana-Kümbet Grup yolu üzeri) yapımı devam etmekte olan Karaca 

Regülatörü ve HES projesi Cebri boru hattı geçiş inşaatı için İdaremiz sorumluluk alanında 

bulunan yola (zarar yaklaşık maliyeti hazırlanmıştır) zarar verdiğinden İdaremiz ile Tonya 

Enerji Elektrik Üretim A.Ş.(KARACA HES) arasında protokol düzenlenmesi hususunun 

görüşülmesi. 
 

5. İl Genel Meclisinin almış olduğu 21.09.2018 tarih ve 233 sayılı borçlanma kararına 

istinaden finansman bütçesi yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Finansman kaynağı olan ve 

gideri ekli listede belirtilen tertiplere ödenek kaydedilmesi hususunun görüşülmesi. 
 

6. İl Genel Meclisinin 22.11.2018 tarih ve 284 sayılı kararının iptal edilerek, İdaremiz Giresun 

İl Özel İdaresinin iş ve işlemlerini yürütülmesi için İller Bankasından 50.000.000,00 

TL.(Ellimilyon) faiz ve diğer masraflar hariç Gayri Nakdi kredi kullanılmasına (Teminat 

Mektubu alınmasına) Gayri Nakdi Teminat Mektubu karşılığında Yurtiçi Bankalarından 

uygun görülen geri ödemesiz yıl ve vade süresince kredi kullanılması hususunun 

görüşülmesi. 
 

7. İlimiz Şebinkarahisar İlçesi, Ozanlı Köyü yerleşik alan tespit işleminin yapılması 

hususunun görüşülmesi. 

8. İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin 2018 yılına ait ücret tarifesi İl Genel Meclisinin 

09.02.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile belirlenerek İdaremizce uygulamaya başlanılmıştır. 

2018 yılı için İl Genel Meclisince belirlenen ücret tarifesinde Güncelleme ile ilgili herhangi 

bir fiyat tespiti yapılmamıştır. İşyeri ruhsatlarının güncellenmesinde ücret alınması 

hususunun görüşülmesi. 

9. İlimiz Merkez ve diğer İlçelerinde Patlayıcı Madde talebinde bulunan Kamu Kurum ve 

Kuruluşları ile Köy Tüzel Kişiliklerinin ihtiyacı olan patlayıcı maddelerin temini, nakliyesi, 

ateşlemesi ve imhasının yapılması karşılığında alınacak ücretlerin belirlenmesi hususunun 

görüşülmesi. 

10. 2018 yılı sonu yaklaştığından ödenek üstü harcama yapılan bütçe tertiplerinin ödenek 

açıklarının kapanması gerekmektedir. Söz konusu ekli listede belirtilen tertipler arasında 

ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.  

 

11. 2018 yılında zorunlu giderler ve hizmetler için ek bütçe yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Hazırlanan ek bütçenin görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. 

 

12. İlimiz Bulancak İlçesi Pazarsuyu Köyü Kurtluk mevkiinde tapu sicilinin 285 ada 62 

parselde kayıtlı taşınmazın üzerine yapılması planlanan turistik tesis yeri için hazırlattırılan 

imar planının onaylanması hususunun görüşülmesi. 
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13. İlimiz Merkez Erikliman köyünde tapu sicilinin 144 ada 155 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmazın üzerine Konut amaçlı imar planının onaylanması hususunun görüşülmesi. 

 

14. İlimiz Merkez İnişdibi köyünde tapu sicilinin 111 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 

12.447,41 m2 taşınmazın bir bölümü Mülga İnişdibi Belde Belediyesi tarafından onaylanan 

imar planında “Sosyal Tesis” ve “Sağlık Tesis” alanında kalmaktadır. Mevcut imar durumu 

İl Genel Meclisi kararına istinaden İnişdibi Revizyon imar planında korunmuştur. Söz 

konusu taşınmazın sosyal Tesis alanında kalan kısmının bir bölümünde Ayrık Nizam 3 kat 

konut alanı yapılması ve mevcut taşıt yolunun 7 metre olan genişliğinin Sağlık Tesis 

alanının mevcut duvarı da dikkate alınarak, 5 metre olarak değiştirilmesi için imar planı 

değişikliğinin onaylanması hususunun görüşülmesi. 

 

15. Şebinkarahisar İlçesi Toplukonak köyünde tapu sicilinin 174 ada 13 ve 17 parsel nolu 

taşınmazlar ile aynı ilçede Altınova köyünde tapu sicilinin 125 ada 3 parsel, 126 ada 3 

parsel, Altınçevre köyünde tapu sicilinin 165 ada 18 parsel nolu taşınmazlar üzerinde 

kurulması düşünülen 2 (iki) adet GES projesine ait imar planlarının onaylanması hususunun 

görüşülmesi. 

16. Dilek ve Temenniler. 

17. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

                                                                                                                     Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                      Meclis Başkanı     


