
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI HAZİRAN AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 10,11,12,15,16/06/2020 tarihleri arası) 

    

 

G   Ü   N   D   E   M 
1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.  

 

3. 2019 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi. 

 

4. Giresun İli Çamoluk İlçesi Yusufeli, Fındıklı, Gücer ve Hacıahmetoğlu köyleri adına 

ihtilafsız memba tahsis kararı alınması hususunun görüşülmesi.  

 

5. Doğankent İlçesi Çatalağaç Köyü ve Dereli İlçesi Pınarlar köyleri adına ihtilafsız memba 

tahsis kararı alınması hususunun görüşülmesi.  

 

6. Bulancak İlçesi Pazarsuyu Köyünde tapu sicilinin 309 ada 165 ve l64 parsel numaralı 

taşınmazların üzerine restoran yapımı için ticaret alanı olarak imar planları İl Genel 

meclisinin 03.03.2020 tarih ve 52 sayılı kararına istinaden onaylanmış olup, imar planlarına 

yapılan itirazın görüşülüp karara bağlanması hususunun görüşülmesi.  

 

7. İl Genel Meclis üyesi Murat ARSLAN tarafından imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına 

verilen önergede; İlimiz Tirebolu İlçesi Harşıt çayının her iki yakasında mevcut il özel 

idareye ait 2 adet araç tartım kantarlarının durumunun incelenmesi ile ilgili Ar-ge Tarife 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

8. İl Genel Meclis üyesi Mehmet ŞENER ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Tirebolu İlçesi Ketençukur köyü ve Kuzgun 

köylerinin Harşıt çayının kenarında kurulu olmaları ve adı geçen köylerimizin harşıt 

çayının her iki yakasında yerleşim alanlarının bulunması ve ulaşımın iki adet asma 

köpründen küçük vasıta ve kamyonetlerin geçtiği bu durumunda can ve mal güvenliği 

açısından tehlike arz ettiğinden konunun araştırılması ile ilgili Ar-Ge Tarife Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

9. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eynesil İlçesinde bulunan Destan Çay fabrikasının 

yıllık üretim kapasitesi nedir? Kaç kişi çalışmaktadır ve ilimiz ekonomisine katkısı ne 

kadardır? Araştırılması ile ilgili Strateji ve Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

10. İl Genel Meclis üyesi İbrahim ERHAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eynesil İlçesinde bulunan Boztepe balıkçı 

barınağının fiziki şartları nelerdir? Kaç balıkçı teknesi çalışmaktadır ve ilimiz ekonomisine 

katkısı nedir araştırılması ile ilgili Strateji ve Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

11. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eynesil İlçesinde bulunan İmam Hatip Orta 

Okulunun fiziki şartları yeterli midir? Eksik ve yapılması gereken konferans salonu 

yapılmış mıdır.? Araştırılması ile ilgili Milli Eğitim Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 
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12. İl Genel Meclis üyesi Şengül ŞAHİN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Görele İlçesi Kumyalı mevkiinde bulunan Ortaokul 

15.04.2020 tarihinde esen aşırı fırtına sonucunda çatısının yarısı ve çinkoları sökülüp 

uçmuştur. Mevcut binanın içine yağmur sularının zarar vermeden tamiratının yapılması 

konusunun araştırılması ile ilgili Milli Eğitim Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

13. İl Genel Meclis üyesi İbrahim ERHAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İl Özel İdaresince merkez ve ilçelerde 

bulunan iş makinası ve diğer araçlar da kullanılmak üzere 2019 yılında alınan motorin, 

Benzin ve madeni yağ alımlarına ödenen tutarın araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

14. İl Genel Meclis üyesi Temel IŞIK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2019 yılı içerisinde il özel idare bütçesi ile genel 

bütçeden gelen ödeneklerle merkez ve ilçelere ilköğretim okulları onarımı için harcanan 

tutarların araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

15. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eynesil ilçesinde bulunan devlet hastanesinin 

belediye binasında kiralık olduğu, mevcut durumunun yetersiz olup olmadığının ve fiziki 

şartlarının neler olduğunun araştırılması ile ilgili Çevre sağlık Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

16. İl Genel Meclis üyesi Abdullah ÖZTÜRK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede;  Çanakçı ilçesinin köylerinde çöp bidonlarının 

eskidiğinden ve kazı köylerimizde yetersiz olduğundan dolayı çöp bidonu ihtiyacı vardır 

konunun araştırılması ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

17. İl Genel Meclis üyesi Turan KARAMAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun ili sınırları içinde denize kurulmuş 

balık çiftliğinin sayısı ve yapılan balık üretiminin araştırılması ile ilgili Tarım Orman 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

18. İl Genel Meclis üyesi Ahmet Salih BAL ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun ilinde yapılan tarım ürünlerinin 

çeşitliliğinin araştırılması ile ilgili Tarım ve Orman Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

19. İl Genel Meclis üyesi Abdullah ÖZTÜRK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Çanakçı İlçesi Akköy, Kuşköy ve Düzköy 

muhtarlarının değişik tarihlerde kaymakamlığa vermiş oldukları dilekçelerde köy halkı 

tarafından yaptırılan mahalle ve mevki yollarının yol ağına alınması talepleri İl Özel İdaresi 

tarafından İl Genel Meclisine 14/11/2019 tarihinde sunulmuştur. İlgili köylerin yollarının 

yol ağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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20. İl Genel Meclis üyesi Ali ÇOLAKve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis 

Başkanlığına verilen önergede; Görele ilçesine bağlı Beşir, Ortaköy, Sağlık köyü ve 

Çatakkırı muhtarları tarafından köy içi yolu olarak kullanılan fakat il özel idaresi yol ağında 

bulunmayan yollarının yol ağına alınması ile ilgili kaymakamlık tarafından gönderilen 

dilekçeler İl Özel İdaresi genel Sekreterliğince 08/07/2019 tarihinde İl Genel Meclisine 

sunulmuştur. İlgili köylerin yollarının Yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

21. İl Genel Meclis üyesi Murat ARSLAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Dünyada ve Ülkemizde tüm hayatı etkisi altına alan 

Giresun ilimizde koronavirüz etkileri hastalığın durumu alınan tedbirler kadın erkek engelli 

yaşlı insanlarımızın durumu ve alınan tedbirlerin araştırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat 

Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

22. İl Genel Meclis üyesi Fuat YURT ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İlimizde korona virüsten etkilenen engelli 

yaşlı kadın erkek vatandaşlarımızın durumu alınan tedbirler yeterlimi dir. Var ise sorunların 

giderilmesi için yapılması gerekenler araştırılması ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

23. İl Genel Meclis üyesi Fuat YURT ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimizde korona virüs hastalığının turizm sektörüne 

etkileri turizm sektöründeki vatandaşlarımızın durumu alınan tedbirler yeterli midir. Var ise 

sorunların giderilmesi yapılması gerekenlerin araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm  

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

24. İl Genel Meclis üyesi Temel IŞIK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İlinde korona virüs hastalığının turizm 

sektörüne verdiği zararlar için alınan tedbirlerin sektöre faydası yansımaları nelerdir. 

Giresun turizm ile uğraşan işletmeler ve çalışanların durumu verilen destekler şehrimize 

olumlu yansımaları sağladığı faydalar nelerdir. Giresun turizm mi için gerekli çalışmaların 

araştırılması ile ilgili önergenin Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

25. İl Genel Meclis üyesi Ali ÇOLAK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; DOKAP ve bölgemizde faaliyet gösteren diğer 

destekleme kurum ve ajansları kapsamında araştırıma yapılarak köylerimizde sosyal 

yaşamın ve fiziki koşulların iyileştirilmesi “örnek köy” tip proje vb. konulu projelere destek 

sağlanıp sağlanmadığının araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

26. İl Genel Meclis üyesi Ali ÇOLAK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Tirebolu İlçesi ile Güce İlçesi arasında yapımı 

devam eden Güce yolu inşaatının na aşamada olduğu ve ne zaman sona ereceği ve yolun 

bölge halkına ve ekonomiye sağlayacağı katkılarının ve varsa olumsuzluklarının 

araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 
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27.  İl Genel Meclis üyesi Fuat YURT ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun ili merkez ilçe sınırları içinde bulunan 

köylerimizin ve il belediye sınırlarımıza komşu olan arazilerin yerleşik alan imar planı ve 

mücavir alan durumlarının nasıl değerlendirildiği ve yerleşik alanlarda revizyon yapılıp 

yapılmadığının araştırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

28. İl Genel Meclis üyesi Âdem ÇAKIR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun ilinin tamamında yerleşik alanlar ve 

kadastro çalışması sonrası açılan yolların planlara işlenmesi ve onaylanmasının 

meclisimizce alınan kararlar neticesinde son durumunun ne olduğunun araştırılması ile 

ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

29. İl Genel Meclis üyesi Mustafa DEMEİRCİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Görele ilçesinde bulunan Sosyal 

Yardımlaşma Vakfının 2019 yılı faaliyetleri nelerdir Kaç kişi yardım almıştır araştırılması 

ile Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

30. İl Genel Meclis üyesi İbrahim ERHAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Keşap ilçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma 

Vakfının 2019 yılı faaliyetleri nelerdir, araştırılması ile Sosyal Hizmetler Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

31. İl Genel Meclis üyesi Mustafa YILDIZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; 47 nolu grup yolu Akçalı-Esentepe grup yolu 

üzerinde yavşan deresi boyunca Demirci Mah.girişinde heyelanlı alanlar mevcut taşıt ve 

yay güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden yolun üzerinde heyelanlı alanlar 

bulunmaktadır. Çatak Mah. ve Güneyköy sapağı üzerinde de bulunan heyelanlı alanların 

araştırılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

32. İl Genel Meclis üyesi Şengül ŞAHİN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Görele İlçesi Ataköy merkezde meydana 

gelen heyelanla ilgili olarak çalışma yapılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

33. İl Genel Meclis üyesi Ahmet ŞAHİN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Merkez Sanayi sitesi esnaflarının tüm 

dünyada meydana gelen Korona virüs sangınından ticari olarak nasıl etkilendiklerinin  ve 

bu konuda aldıkları tedbirlerin neler olduğunun araştırılması ile ilgili Sanayi ve Ticaret 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

34. İl Genel Meclis üyesi Mustafa YILDIZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Köylerimize yapılacak KÖYDES Hizmetlerinin 

programlarının yapıldığı ve bu günlerde olmazsa olmazımız olan çimento, demir ve beton 

birim fiyatlarının ne kadar olduğunun araştırılması ile ilgili Sanayi ve Ticaret 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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35. Alucra Ziraat Odası Başkanlığının 09/04/2020 tarih ve 2020/40 sayılı dilekçesi ile Giresun 

İcra Müdürlüğünün 2018/31722 sayılı dosyasına, Alucra İlçe Özel İdare binasını 

kullanmadan dolayı kira borçları bulunduğu, virüs salgını nedeniyle kira ödemelerinin 

Resmi Gazetenin 17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı nüshasında yayınlanan yasanın ön 

görmüş olduğu haklardan faydalanarak borçlarının ertelenmesi hususunun görüşülmesi. 

 

36. İlimiz merkez Çınarlar Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan 2910,87 m2 

yüzölçümlü taşınmazın 300 m2’lik kısmı yöresel el sanatları ürünlerinin üretimi ve 

sergilenmesi amacıyla bina yapılmak üzere 2 yıl süre ile ön tahsisi yapılmış ancak 

taşınmazın tahsis süresi içinde tahsis amacıyla kullanılmadığı ve ön tahsis süresi sona 

ermiştir. Taşınmazın Giresun Belediye Başkanlığı tarafından Sosyal kültürel tesis alanı 

olarak kullanılması amacıyla Giresun Belediyesi adına tahsis yapılması talep edilmektedir. 

Söz konusu taşınmazın Milli Emlak Genel Müdürlüğünce idaremiz adına yapılan tahsisten 

vazgeçilip, geçilmeyeceği hususunun görüşülmesi. 

 

37. İlimiz Merkez Çınarlar Mahallesinde Zeytinlik sit alanı içerisinde kalan 122 ada 1 parsel 

numarasında kayıtlı 79,19 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bulunan 4 katlı 

yığma kargir bina ile birlikte tamamının satın alınması hususunun görüşülmesi. 

 

38. İlimiz Merkez Aksu Mahallesinde Mülkiyeti idaremize ait, tapu sicilinin 442 ada 15 parsel 

numarasında kayıtlı 426,74 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satılması hususunun 

görüşülmesi. 

 

39. İlimiz Bulancak İlçesi Döngeri Köyünde Değirmenyanı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. 

tarafından Adadağı HES projesi yapmak üzere İl Genel Meclisinin 07.04.2015 tarih ve 72 

sayılı kararına istinaden imar planı onaylanmıştır. Ancak ayni orman parseli içinde projede 

revizyon yapılması hasıl olmuş ve mevcut imar planı iptal edilmek suretiyle Adadağı HES 

projesi için imar planının onaylanması hususunun görüşülmesi.  

 

40. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                   Meclis Başkanı     

 

 


