
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI ARALIK AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(İl Genel Meclisi Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/12/2022 tarihleri arası) 

 

G   Ü   N   D   E   M 
1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 mali yılı yatırım bütçesinin 2022 Mali Yılı Yatırım 

Bütçesi 2022H04-188004 no.lu Muhtelif İşler ana projesinin Makine Teçhizat Alımı Ve 

Yaptırılması (12.133.357-20038-18.70-1-06.1) alt projesi kapsamında Görele İlçe Halk 

Kütüphanesi yapımında kullanılmak üzere 3.081.300,00 TL ödenek İl Özel İdaremiz 

hesabına aktarmıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün söz konusu ödeneğin  Görele 

Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması istenilmiştir. Ödeneğin Görele Köylere 

Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması ve İdareye protokol yapmaya yetki verilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

 

4. İl Genel Meclis Üyesi Uğur ERARSLAN ve Elaaddin ÖNAL tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2022 Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda 

belirtildiği gibi Köylere Hizmet Götürme Birliğine konan ödeneklerden harcanmayan 

miktarların, Aralık ayı içerisinde Şebinkarahisar Köylere Hizmet Götürme Birliğine 

gönderilip gönderilmeyeceği hususunun görüşülmesi. 

 

5. 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 2023 yılı ücretlerininin belirlenmesi hususunun 

görüşülmesi. 

 

6. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 mali yılı yatırım bütçesinin 2022 Mali Yılı Yatırım 

Bütçesi 2022H04-188004 no.lu Muhtelif İşler ana projesinin Makine Teçhizat Alımı Ve 

Yaptırılması (12.133.357-20038-18.70-1-06.1) alt projesi kapsamında Görele İlçe Halk 

Kütüphanesi yapımında kullanılmak üzere 500.000,00 TL ödenek İl Özel İdaremiz 

hesabına aktarmıştır. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün söz konusu ödeneğin  Görele 

Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılması istenilmiştir. Ödeneğin Görele Köylere 

Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılması ve İdareye protokol yapmaya yetki verilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

 

7. 2022 yılı mali yıl sonunun yaklaşması nedeniyle, harcama birimlerinin ödenek yetersizliği 

olan ve ödenek üstü harcama yapılan bütçe gider tertip açıklarının kapatılması için ödenek 

aktarılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ekli listede belirtilen bütçe gider tertipleri arasında 

ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.  

 

8. İdaremiz makine parkında bulunan makine ve ekipmanların, iş programı uygulamalarından 

sonra makinelerin boş zamanlarında kiralanması için dengeli bir ücret sistemi dahilinde 

akaryakıt hariç 2023 yılı yeniden değerlendirme oranı kadar artırılması, ayrıca Katı Sıvı 

Atık ve İçme Suyu Birliği Başkanlığı tarafından Görele İlçesi Çavuşlu Beldesinde bulunan 

çöp tesisinde aylık olarak çalıştırılması düşünülen dozerin operatörlü ve operatör süz  aylık 

kira bedelinin tespit edilmesi ve fiyat tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.  

 

9. İlimiz Merkez Alınca Köyünde Köy Yerleşik Alan sınırları içerisinde yer alan tapu sicilinin 

108 Ada 195 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde taşınmaz maliki tarafından 

yapımı planlanan Ticaret Yeri için imar planı yaptırılmak istenmektedir Bu hususta ticaret 

yeri için talep edilen imar planının Çevre Düzeni Planı Hükümleri çerçevesinde 

değerlendirilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. 
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10. İlimiz Merkez Orhaniye Köyünde Köy Yerleşik Alan sınırları içerisinde yer alan, tapu 

sicilinin 104 ada 11 parsel ve 171 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde 

taşınmaz maliki tarafından yapımı planlanan ticaret yeri için imar planı yaptırılmak 

istenmektedir. Bu hususta Ticaret Yeri için talep edilen imar planının Çevre Düzeni Planı 

Hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek karara bağlanması hususunun görüşülmesi. 

 

11. İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Altınçevre köyünde tapu sicilinin 131 Ada 67 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde taşınmaz maliki tarafından yapımı planlanan 

“Güneş Enerji Santrali” yeri için imar planı yaptırmak istenmektedir. Söz konusu imar 

planının onaylanması hususunun görüşülmesi. 

 

12. İlimiz Şebinkarahisar ilçesi Altınova köyünde tabu sicilinin 109 Ada 7 ve 8 parsel 

numarasını da kayıtlı taşınmazlar köy yerleşik alanı sınırları dışında kalmaktadır. Söz 

konusu alan üzerine taşınmaz maliki tarafından yapımı planlanan “Güneş Enerji Santrali” 

yeri için imar planı yaptırılmak istenmektedir. Söz konusu imar planının onaylanması 

hususunun görüşülmesi. 

 

13. İdaremiz hizmet binasında bulunan çay ocaklarında satışı yapılan ürünlerin 2023 yılı satış 

fiyatının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

 

14. İdaremizce satışı yapılan Dere Malzemesi (Rusubat Malzemesi) 2023 satış fiyatının 

belirlenmesi veya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunca 

belirlenen birim fiyat üzerinden uygulanmasına devam edilip edilmeyeceği hususunun 

görüşülmesi. 

 

15. İdaremize bağlı Ülper ve Tirebolu Konkasör Tesislerinde üretilen ve ilçe Belediyeleri ile 

yapılan protokol kapsamında alınan paylara ait agrega ve asfalt ürünleri 2023 yıl satış 

fiyatının belirlenmesi huşunun görüşülmesi. 

 

16. İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren Sıhhi ve Gayrisıhhi işyerlerinin idaremizce 

ruhsatlandırılacak olan işyerlerinin ücret tarifelerinin 2023 yılı için güncellenmesi 

hususunun görüşülmesi. 

 

17. İl Özel İdaresi bünyesinde İmar ile ilgili gerçekleştirilecek (İfraz-Tevhit, halihazır harita, 

imar planı İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kontrol tarifeleri vb.) 2023 hizmet 

bedeli tarifelerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

 

18. İdaremize bağlı merkez ve ilçe şantiyelerinde aktif olarak kullanılan motorlu taşıtlarda 

model yılına göre geçen sürelere bakıldığında, 10 yaş ve üzeri araç ve iş makinelerinin 

revizyonu, yerine yeni ürün alımına yönelinmesin de kamu yararının olduğu görülmüştür. İl 

Özel İdaremiz Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışma neticesinde 

belirtilen araç ve iş makinelerinin ikinci el araç olarak satılması ve elde edilecek gelirin 

araç parkının yenilenmesinde kullanılması, 7 adet Greyder alınması ile ilgili AR-GE ve 
Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

19. İlimizde bulunan kamu kurumları ile tüzel ve özel teşebbüs il sınırları içinde yapacakları 

projelerde kullanmak üzere ücreti karşılığında asfalt talebinde bulunmaktadırlar. Bu 

kapsamda imal edilen malın, hammadde, işçilik ve genel üretim giderleri hesaplanarak 

plent altı asfalt ton birim maliyetinin belirlenmesi, belirlenen birim üretim maliyetine brüt 

%25 satış karı eklenerek “birim satış fiyatı tarifesinin” uygulanması, ayrıca imal edilen 

malın maliyetinde hammadde fiyatlarında, vergi, işçilik, genel üretim giderlerinde 

değişiklik olması durumunda piyasa cari fiyatlarına göre maliyetinin güncel tutularak bu 

güncel maliyet üzerinden “birim satış fiyat tarifesinin” uygulanması ile ilgili AR-GE ve 
Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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20. İlimiz Görele İlçesi Aralıkoz-Seferli köyleri bağlantı yolu ile Tirebolu İlçesi Akıncılar-

Yukarıboğalı bağlantı yolunda, köy yolu altından fiberoptik kablo geçirilmesi için 

Süperonline iletişim Hizmetleri A.Ş. firmasına 980,00 m. mesafe için 29.243,20 TL bedel 

karşılığında 10 yıllığına geçiş hakkı (irtifak hakkı) verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

21. İlimiz Yağlıdere İlçesi Yeşilpınar Köyü sınırları içinde bulunan Derindere Köyü 

sapağından Gölyanı obasına kadar 8000 mt uzunluğundaki Derindere – Gölyanı obasına 

ulaşım yolunun Giresun İl Özel İdaresi Yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonu 

tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

22. İl Genel Meclis Üyesi Mustafa YILDIZ ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; 10 ay itibariyle özel idare birim müdürlüklerimizin 

2022 bütçe ve yedek bütçe tutarlarından ne kadar harcama yaptıkları, devam eden projeler 

nelerdir, harcanmayan ödenek tutarları ve hesap tertiplerinde kalan tutarlar ne kadardır 

araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

23. Dilek ve Temenniler. 

 

24. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

                                                                                                                      Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                      Meclis Başkanı 


