
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2020 YILI TEMMUZ AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 06,07,08,09,10/07/2020 tarihleri arası) 

    

 

G   Ü   N   D   E   M 
1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.  

 

3. 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 ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

numarasında kayıtlı 426,74 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satılması ile ilgili İmar 

ve Bayındırlık komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

5. İl Genel Meclis üyesi Adem ÇAKIR ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Görele İlçesinde bulunan kadınlar pazarında kaç 

kadın çalışmaktadır araştırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 
 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Çanakçı İlçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma 

Vakfının 2019 yılında kaç kişiye yardım yapılmıştır. 2019 yılı ödeneği nedir araştırılması 

ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz genelinde faaliyet gösteren Turizm 

işletmelerinde göze çarpan ve ayrıca işletmeciler tarafından her fırsatta dile getirilen 

yetişmiş, kalifiye personel eksikliğinin karşılanması amacıyla Turizm Meslek Yüksek 

Okulları ve Liseleri bağlamında yapılabilecek eğitim programları ve sonrasındaki istihdam 

seçeneklerinin araştırılması ile ilgili Kültür Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Karadeniz Bölgesinin vazgeçilmez ürünü olan 

fındığa alternatif değilse de ürün çeşitliliği sağlamak maksadıyla yine bölgemize uygunluğu 

denenerek görülen yaban mersini dikimi için İl Tarım Müdürlüğümüzle bir çalışma 

yapılması ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Merkez Teyyaredüzü mahallesinde İmam 

Hatip Ortaokulunun inşaatının durumunun araştırılması ile ilgili önergenin Milli Eğitim 

Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

10. İl Genel Meclis üyesi Muttalip PATAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Şebinkarahisar İlçesi yöresinde tut ağaçlarının 

çok oluşu bu vesile ile tut pekmezi, pestil, köme yapıldığı tut pekmezinin yöre ekonomisine 

katkısı ayrıca karadut pekmezi meşhur olup araştırılması ile ilgili Ar-Ge, Tarife 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Boztekke Köyü 207 Nolu gurup yolu 

(Boztekke, Darıköyü,Yaykınlık-Bektaş Yolu) üzerinde Camii Mahallesi Mevkiinde yol 

üzerinde çökmeler meydana geldiği ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimizin marka değeri olan Fiskobirlik Fındık Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliğinin; İlimizdeki faaliyetlerinin neler olduğu, ilimizde kaç 

ortağının bulunduğu, son iki yılda yıllara göre fındık teslimatı yapan ortak sayılarının kaç 

kişi olduğu ve teslim ettikleri fındık miktarlarının ne kadar olduğu. Ayrıca, Fiskobirlik 

Entegre Tesislerinde; kaç kişinin istihdam edildiği, üretilen ürünlerin çeşitlerinin ve kaç 

ülkeye ihracat yapıldığı ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Dereli İlçesinde bulunan Mavi göl kuzalan 

şelalesinin ilçeye stratejik durumunun araştırılması ile ilgili Strateji Planlama 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

14. İl Genel Meclis üyesi Mustafa DEMİRCİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; D-010 Giresun Tarbzon Uluslararası karayolu 

üzerinde bulunan Güce İlçesine giriş sapağı döner kavşak ve sinyalizasyon olmadığından 

dolayı Büyük trafik kazası riski oluşturduğundan, Güce İlçesi sapağına döner kavşak ve 

sinyalizasyon yapılması ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz köy alanlarında konut inşa sürecinin 

aşamalarından birisini de hisseli taşınmazlar bakımından tüm hissedarların inşaat yapmak 

isteyen hissedara muvafakat vermesi aşaması teşkil etmektedir. İş bu muvafakatname süreci 

önceki yıllarda her ne kadar köy muhtarları huzurunda düzenlenen belgeler ile yerine 

getirilebiliyor ise de bugün gelinen süreçte geçmişte yaşanan bir takım suiistimaller ve 

neticesinde yaşanan sorunlar sonucunda vatandaşlarımızdan tüm tapu hissedarları ile imar 

müdürlüğüne bizzat gelerek huzurda muvafakatlerini sunmaları ya da vekâletname vermek 

suretiyle bu işlemleri yapmaları istenilmektedir. Giresunlu hemşerilerimizin yurtdışı ve İl 

dışında yaşayan yoğun nüfus oranı düşünüldüğünde tüm maliklerin aynı zamanda imar 

müdürlüğünde hazır olmaları çoğu zaman mümkün olmamakta ve hissedar sayısı bazı 

yerlerde 20-30’ları bulan taşınmazlar bakımından ise vatandaşlarımız altından 

kalkılamayacak noter masrafları ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunun çözümü 

noktasında neler yapılabileceği hususunun araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Espiye İlçesine bağlı Çepniköy 

Kuzbahçe-Soğukpınar dikmen mahallesine bağlı bulunan 3 km yolun yol ağına alınması ile 

ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Güce İlçemizde bulunan Yukarı boynuyoğun 

Tekkeköy grup yolunun Akılbaba’ya kadar yol ağına alınması ile ilgili Yolağı 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Dereli İlçesi Kümbet Köyü Kümbet Çifteoluk arası 

alternatif yol olarak kullanılan alt yolun bulunan yolun yol ağına alınması ile ilgili Yolağı 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eynesil İlçesi Kekiktepe köyünde bulunan Köy 

anayol İzzet Karakaya ev yanı- aşağıorta cami yanı Ekrem Yolcu evi arası, merkez kuran 

kursu yanı-Yener Gündoğdu evi arası, merkez kuran kursu yanı – beyli sapağı Emin Keskin 

evi ile Kemerli köy sınırlarının Kekiktepe Köy Muhtarı 25/07/2019 tarihli dilekçeleri 

işleme alınarak talep ettikleri yerlerin yol ağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonuna 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun Merkez ve ilçeleri köylerinin ihtiyacı olan 

çöp konteynırı alımı veya temini için ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması ile ilgili 

Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

21. İl Genel Meclis üyesi Şengül ŞAHİN, Mehmet YILMAZ ve Mustafa DEMİRCİ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2020 yılı İl Özel İdare 

bütçesinin ilçelere ayrılan paylarından araç alımı için yapılan planlamanın ne aşamada 

olduğunun araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

22. İl Genel Meclis üyesi Mustafa DEMİRCİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Görele ilçesi grup yolları ve köy 

yollarının kenarlarının uzun zamandan beri temizlenmediği ve özellikle viraj başları ve yol 

kenarlarının İl Özel İdaresince temizliğinin yapılması ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Yaylalarımız mera olarak kullanılmakta olup 

insanların ve hayvanların yazın çıkıp kalınan mesire alanlarında elektrik sıkıntısı 

yaşanmaktadır.2000’li yıllarda TEDAŞ mera olarak kullanılan bazı yaylara (obalara) 

elektrik getirmiş ve abone yapmıştır. Daha sonra vatandaşlar kendi imkânlarıyla obalarına 

elektrik çekmiş daha sonra Tedaş özelleşmiş Aksa firması olmuştur. Bunların vatandaşların 

kendi imkânlarıyla yapmış olduğu elektriği aksa elektrik dağıtım şirketine devir etmek 

istemektedir. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için araştırma yapılması ile ilgili Çevre Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

24. İl Genel Meclis üyesi Mehmet ABDİOĞLU ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Espiye ilçesine bağlı Bayrambey, Yeşilköy ve 

Seydiköy köylerinin yolağı envanterine alınabilmesi ile ilgili Yolağı Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

                                                          

./.. 
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25. Çamoluk İlçesi Hacıören Köyü tapu sicilinin 159 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmazın üzerine hazır beton santrali yeri için imar planlarının onaylanması hususunun 

görüşülmesi. 

 

26. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                   Meclis Başkanı     

 

 


