İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI EKİM AYI
TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ
(İl Genel Meclisi Toplantı Salonu 06,07,08,09,10/12/2021 tarihleri arası)

G Ü N D E M
1. Yoklama.
2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.
3. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT, Mustafa KARAKAYA ve Mustafa YILDIZ tarafından
müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Kasım ayı bütçe ayı olduğundan
bütçe yapılmadan önce turizm bölgeleri ve köylerin kalabalık olduğu aylarda çöp toplama işlerinin
2021 yılında yetersiz olduğu görüldüğünden çöp toplama işlerine bütçeden daha fazla ayrılması
konusunun araştırılması ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

4. 5199 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunun 6.maddesi, Hayvan Hakları Koruma Kanunu ile
Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 2. Maddesinin “j” bendi ile yeni aynı
kanunun 1. maddesinin “p” bendinde bahsedilmiş kanununlar çerçevesinde İdaremiz sorumluluk
alanında bulunan bölgelerde sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların bakım, beslenme,
rehabilitasyon kısırlaştırma, aşılama tedavi vb. çalışmalarının kurumumuzca yapılması
gerekmektedir. Söz konusu hizmetlerin yerine getirilebilmesi için kurumumuzda veteriner, yetişmiş
eleman ve araç bulunmamaktadır. Bu itibarla veterinerlik hizmeti veren Merkez ve İlçe
belediyeleriyle sarf malzemeleri ve ilaçların kurumumuz tarafından karşılanması koşulu ile protokol
yapılması ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

5. İlimiz Merkez İlçesi Yağmurca Köyünde tapu sicilinin 118 ada 3 parsel numarasında kayıtlı
taşınmazların üzerine maliki tarafından “Konkasör ve Kırma Eleme Tesis” amaçlı tesis yapılması
için imar planın onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun
görüşülmesi.

6. İllimiz Keşap İlçesi Yolağzı köyünde 1156 mt uzunlukta Fiber Optik kablo geçit hakkı talebinde
bulunan Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri anonim şirketine ¨25.432,00 bedel karşılığında 10
yıl süre ile geçit (irtifak) hakkı verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan
raporun görüşülmesi.

7. 2021 yılında ön görülemeyen zorunlu giderler ve hizmetler için ek bütçe yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.2021 yılı ek bütçesinin görüşülerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi.

8. İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri demirbaşına kayıtlı, 28 AU 629 plakalı Doğan SLX marka araç
ihtiyaca binaen Bulancak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün hizmetinde kullanıldığından
demirbaş kayıtlarından düşürülmesi gerekmektedir. Taşınır Mal yönetmeliğinin 31’inci maddesine
istinaden bedelsiz olarak Bulancak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne devredilmesi hususunun
görüşülmesi.

9. İdaremiz Makine Parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makinelerinin bedeli
karşılığında satışı hususunun görüşülmesi.

10. İdaremiz Makine Parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makinelerinin bedeli
karşılığında satışı hususunun görüşülmesi.

11. 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma teşvik kanununun 7. Maddesi gereğince
“Hayırsever vatandaşlar arasından İl Genel Meclisinin seçeceği kişi ve ilçede bu kanunda belirtilen
amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu olmaması halinde, hayırsever vatandaşlar
arasından üçüncü bir kişi daha mütevelli Heyetinde görev yapar” Hükmü yer aldığından Görele ve
Dereli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde 2022 yılı faaliyet döneminde
görev alacak 3 (üç) kişinin seçilmesi hususunun görüşülmesi.
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12. İlimiz Merkez Sultaniye köyündeki mevcut imar planında tapu sicilinin 142 ada 65 ve 67 parsel
numarasında kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanın bir bölümü “İbadet Yeri” bir bölümü” Konut”
alanında kalmaktadır. Söz konusu taşınmazların konut alanında kalan bölümlerinin, parsel
sınırlarına göre düzenlenerek “ibadet alanı” içerisine alınması yönünde hazırlattırılan imar planı
tadilatı onayı hususunun görüşülmesi.

13. İdaremize bağlı Ülper ve Tirebolu Konkasör Tesislerinde üretilen ve ilçe Belediyeleri ile yapılan
protokol kapsamında alınan paylara ait agrega ve asfalt ürünleri 2022 yıl satış fiyatının belirlenmesi
huşunun görüşülmesi.

14. Dere Malzemesi (Rusubat Malzemesi) 2022 satış fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.
15. İl Özel İdaresi bünyesinde İmar ile ilgili gerçekleştirilecek (İfraz-Tevhit, halihazır harita, imar planı
İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kontrol tarifeleri vb.) 2022 hizmet bedeli tarifelerinin
belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

16. İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerlerinin idaremizce
ruhsatlandırılacak olan işyerlerinin ücret tarifelerinin 2022 yılı için güncellenmesi hususunun
görüşülmesi.

17. 2021 yılı yıl sonu yaklaştığından, harcama birimlerinin ödenek yetersizliği olan ve ödenek üstü
harcama yapılan bütçe gider tertiplerinin açıklarının kapatılması için ödenek aktarılmasına ihtiyaç
duyulmuştur. Ekli listede belirtilen bütçe gider tertipleri arasında ödenek aktarılması hususunun
görüşülmesi.

18. Doğankent İlçe Özel İdare Müdürlüğü 2021 yılı bütçesi gider tertipleri arasında ödenek aktarma
talep etmiştir. Tabloda belirtilen gider tertipleri arasında ödenek aktarılması hususunun
görüşülmesi.

19. İdaremiz hizmet binasında bulunan çay ocaklarında satışı yapılan ürünlerin 2022 yılı satış fiyatının
belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

20. İlimiz Merkez ve diğer ilçelerde Patlayıcı Madde talebinde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
Köy Tüzel Kişiliklerinin ihtiyacı olan patlayıcı maddelerin temini, nakliyesi. Ateşlemesi ve
imhasını yapılması karşılığında alınacak ücretlerin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

21. İdaremiz makine parkında bulunan makine ve ekipmanların, iş programı uygulamalarından sonra
makinelerin boş zamanlarında kiralanması için dengeli bir ücret sistemi dahilinde akaryakıt hariç
2022 yılı yeniden değerlendirme oranı kadar artırılması hususunun görüşülmesi.

22. İdaremiz demirbaşına kayıtlı, 28 DC 701 plakalı Ford Transit 300SF marka araç ihtiyaca binaen
Yağlıdere Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hizmetinde kullanıldığından demirbaş
kayıtlarından düşülmesi gerekmektedir. Bedelsiz olarak Yağlıdere Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne devredilmesi hususunun görüşülmesi.

23. Dilek ve Temenniler.
24. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi.
Ahmet ŞAHİN
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