
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI NİSAN AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Özel İdare Meclis Toplantı Salonu 04,05,06,07,08 /04/2022 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 
 

 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. 3 kişi İl Encümeni seçilmesi. 

 

4. İhtisas Komisyonlarının seçilmesi. 

 

5. Denetim Komisyonu raporunun okunması. (İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması) 

 

6. İlimiz Görele İlçesi Köprübaşı köyü Merkez Mahallesinde, tapu sicilinin 125 ada 4 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmaz, araç yolu için tehlike oluşturmakta olduğundan, tehlike arz 

eden yere taş duvar yapılacaktır. Bu itibarla parsel malikinin muvafakat vermemesi 

sebebiyle söz konusu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiş ve kamulaştırma bedelinin 

köy tüzel kişiliğince karşılanmak üzere satın alınmak suretiyle kamulaştırmanın 

gerçekleşmesi hususunun görüşülmesi.   

 

7. İlimiz Görele İlçesi Kaleköy Köyünde tapu sicilinin 142 ada 8,9,10,11 ve 37 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine maliki tarafından “Konkasör Tesis” amaçlı tesis 

yapılması için hazırlattırılan imar planın onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

8. İlimiz Merkez ve diğer ilçelerinde 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 ile ilgili İl 

Genel Meclisinin 10/12/2021 tarih ve 271 sayılı kararı ile fiyat ücret tarifeleri belirlenmişti. 

Ancak patlayıcı maddeler döviz ile karşılandığından yeniden belirlenmesi hususunun 

görüşülmesi.  

 

9. İl Genel Meclisinin 01.02.2022 tarihli ve 2022/025 sayılı kararı ile "İlçe Kaymakamlıkları 

Köylere Hizmet Götürme Birliklerince, ilçemizin asli görevlerinin yerine getirilmesi için 

verilen hizmetlerde çalıştırılan iş makineleri ile binek ve arazi araçlarının akaryakıt, madeni 

yağ ve diğer işletme giderlerinin karşılanması, yıl içerisinde oluşan hasar ve arızaların 

bakım-onarım işlerinin yaptırılması ve takibi ile harcama evraklarının Yol ve Ulaşım 

Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Makine İkmal Şefliğince tek elden 

yapılmasının ekonomik olarak daha verimli olacağından İlçe Kaymakamlıkları ile idaremiz 

arasında protokol düzenlenmesi için 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64. maddesi 

gereğince idareye yetki verilmesine" karar verilmiştir. 2022 yılı bütçesinin Mahalli İdare 

Birlikleri tertibine böyle bir ödenek konulmamıştır. ekli listede belirtilen tutarların ilgili 

ayın içerisinde İlçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri hesaplarına aktarılabilmesi için; 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin  17. maddesi uyarınca Plan Bütçe 

Komisyonunca gerekli çalışmanın yapılarak uygun görülen tertiplerinden ihtiyaç duyulan 

ödeneğin alınarak, 44.28.35.00.00/01.3.1.00/5/05.3.1.01 Mali Hizmetler Müdürlüğü 

bütçesinin altında bulunan Mahalli İdare Birlikleri tertibine ödenek aktarılması ile ilgili 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

10. İlimiz Dereli İlçesi Kümbet Köyünde idaremiz tarafından yaptırılan ancak bugüne kadar 

amacı doğrulusunda kullanılmayan mezbahane binasının soğuk hava deposu olarak 

kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi. 
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11. İdaremize tahsisli Çamoluk İlçesi Kurtuluş Mahallesinde tapu sicilinin 121 ada 50 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazın tahsisinin eğitim alanı olarak verilmek üzere kaldırılıp 

kaldırılmaması hususunun görüşülmesi. 

 

12. Giresun İli Görele İlçesi Gültepe Köyü girişine ilgili köyde 30 sene muhtarlık yapan, 

MUHTAR Hüseyin KURU yolu yazılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu 

tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Köylerimize ücretsiz internet erişimi sağlanması ve 

merkezi yerlere internet erişimi için alt yapı çalışmaları yapılarak iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca internet ve kamera güvenlik sorunu için İçişleri Bakanlığı Jandarma 

İl Özel İdaresi Türk Telekom işbirliği ile köylerimizde bu hizmetin halkımız ilke 

buluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

14. İl Genel Meclis üyesi Şengül ŞAHİN, Ali ÇOLAK ve Fuat YURT tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Görele ilçesi Bozcaali-

Yeşiltepe mahalleleri son yıllarda hızlı gelişen ve nüfusun yoğunlaştığı mahalleler haline 

gelmiştir. Bahse konu; bölge halkı ilköğretim öğrencileri için ilkokul ihtiyacı olduğunu 

belirterek yeni bir ilkokul yapılmasını talep etmektedir. Talebin araştırılması ile ilgili Milli 

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

15. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ, İbrahim ERHAN, Turan KARAMANAhmet Salih 

BAL, Mustafa Kemal KURT ve Şükrü KAHRAMAN tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2019-2024 yılları arasında İl Özel İdare’nin 5 yıllık 

eylem planında bulunan Sis dağı Yayla yoluna bu 5 yıllık süre içerisinde herhangi bir 

çalışma yapılmış mıdır? Bundan sonraki süreçte ne gibi bir çalışma düşünülmektedir? 

Konunun araştırılması ile ilgili AR-GE Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

16. İl Genel Meclis üyesi Mehmet ŞENER ve Murat ARSLAN tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İl Özel İdaremiz bünyesinde faaliyet gösteren 

Tirebolu Kışkaya Konkasör Tesisi ve merkez Duroğlu Tesissilerinde imal edilen Agrega ve 

Karışık kırma malzemelerinin m³ ve ton fiyat tespitleri 2021 yılı sonu itibari ile  tespit 

edilmiş olup, aradan 3 ay gibi bir zaman geçmiştir, bu süre içerisinde artan fiyat maliyetleri 

karşısında kum çakıl ocaklarında ne kadar stok vardır? Piyasa fiyatlarının araştırılarak 

yeniden kum çakıl agrega fiyatlarının belirlenmesinin ile ilgili AR-GE Tarife 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

17. İl Genel Meclis üyesi Mehmet Akif YILMAZ, Fatih CANSIZ ve Turan KARAMAN 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz ve 

ilçelerimiz köylerinde  Halk Eğitim bünyesinde hangi branşlarda ne kadar kursiyer 

yetiştirilmiştir? Hangi branşlarda kadın ve erkekde olmak üzere ne kadar sertifika 

verilmiştir? Verilen kurslar ve sertifikalar kursiyerlere ne fayda sağlamıştır? Kursiyerlerin 

kadın ve erkek olmak üzere yüzdelik dilimleri oransal olarak ne kadardır? Araştırılması ile 

ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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18. İl Genel Meclis üyesi Ahmet Salih BAL, Mehmet Akif YILMAZ, Turan KARAMAN, 

Muttalip PATAN, Temel IŞIK, Mustafa Kemal KURT ve Şükrü KAHRAMAN tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun iline bağlı Eynesil, 

Görele ve Çanakçı ilçelerinin ortak kullanım alanı olan Sis dağı Yayla yolunun son durumu 

nedir? Vatandaşlar yaylaya sıkıntı çekmeksizin gidip gelebilmekte midir? Sis dağı 

Yaylasına ulaşım mesafe olarak kaç km’dir? Konunun Araştırılması ile ilgili Strateji ve 

Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

19. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ, Mehmet ABDİOĞLU, Abdullah ÖZTÜRK ve Turan 

KARAMAN tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Çanakçı ilçemizde yeni açılan özel firmaya Yaşlı Bakım Merkezinde çalışan sayısı kaçtır? 

Kaç kişiye hizmet verecektir? Konunun araştırılması ile ilgili Sosyal Hizmetler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

20. İl Genel Meclis üyesi Dursun DUYAN, Muttalip PATAN, Elaaddin ÖNAL ve Mehmet 

ABDİOĞLU tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

2022 yılı İl Özel İdare bütçesinden ilçelere sıcak asfalt kaplama, filler malzeme ve 

betonlama yapımı için ayrılan ödeneklerle ilgili idarenin ne gibi çalışmalar yaptığı ve hangi 

aşamada olduğunun araştırılması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

21. İl Genel Meclis üyesi Adem ÇAKIR, Hayrettin ÖZTÜRK ve Mürsel GENÇ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Keşap ilçesi 

Karabulduk Köyü Orta Mahalle, Karşıyaka Mahallesi ve Yeni Jandarma Karakolu yolu 

üzerinde Uluköy mevkiinde beton yol üzerinde yolun 50 metrelik bölümü kapsayacak 

şekilde çökmeler meydana gelmiştir, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek konumda 

olan bu bölge ile ilgili komisyonca neler yapılabileceğinin araştırılması ile ilgili  Afet 

Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun ili Keşap ilçesinde mevcut Giresun 

Üniversitesi Turizm Fakültesinde 08/02/2022 tarihinde meydana gelen yangın hadisesi 

sonrasında fakültede meydana gelen hasar ve zararın tespiti, yangının eğitim öğretim 

sürecinde sebep olduğu olumsuzlukların araştırılması ve fakülte faaliyetlerinin sağlıklı bir 

şekilde devamı amacıyla neler yapılabileceği ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

23. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ, Ahmet Salih BAL, Mustafa YILDIZ ve Mehmet 

ABDİOĞLU tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Kirazın anavatanı olan Giresun’umuzda kiraz ile ilgili neler yapılabilir araştırılması konulu 

Tarım ve Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

24. İl Genel Meclis üyesi Mustafa YILDIZ, Cafer MAVİ ve Adem ÇAKIR tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

Birliğinin ve buna bağlı il ve ilçelerimizde bulunan odaların ne kadar olduğu faaliyetleri 

nelerdir, araştırılması ile ilgili Sanayi ve Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 
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25. İl Genel Meclis üyesi Mehmet ABDİOĞLU, Ali ÇOLAK ve Mustafa KARAKAYA 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Espiye ilçesi 

Boncuklu mahallesinde yeni bir aile hekimliğine ihtiyaç vardır. Mevcut ilçenin Esentepe 

mahallesinde bulunduğu aile hekimliğinin ilçenin doğusunda bulunan Adabük, Cam 

mahalle, kale boğnu ve Boncuklu mahallelerinde bulunan yaşlıların iki servisle gidip 

geldiklerinden, zorluk çekmektedirler Boncuklu mahallesine yeni aile hekimliği açılması ile 

ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

26. İl Genel Meclis üyesi Fuat YURT ve Mustafa YILDIZ tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun ili merkez ilçesi Çaldağ merkezde Toki 

Konutları yanında park alanı ve cami alanı ile muhtarın verdiği dilekçe ile, Merkez İnşdibi 

köyü Çığdibi mahallesindeki cami alanı için köy muhtarlarımızın verdiği dilekçeye göre 

hazırlanan imar planlarının onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

27. İl Genel Meclis üyesi Mustafa YILDIZ ve Adem ÇAKIR tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Merkez Sayca, Hisargeriş, Uzgara, 

Erikliman ve Evren köylerinde yoğun kar yağışından dolayı meydana gelen heyelanların 

araştırılması ile ilgili  Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

28. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Çamoluk ilçesi Çekilir Tip Direk 

Kombine Ekim Makinesi Projesi“ nin finansmanının İl Özel İdare tarafından karşılanması 

hususunun görüşülmesi.  

 

29. İdaremiz İşletme Müdürlüğünce Ülper ve Tirebolu Konkasör tesislerinde işlenip üretilen, 

ilgili kişi kurum ve protokol karşılığı çalışılan İlçe Belediyelerinin anılan paylarına ait satışı 

gerçekleşen agrega listesi 2022 yılı fiyat tarifesi İl Genel Meclisinin 10/12/2021 tarih ve 

266 sayılı kararı ile belirlenmiştir. %100 hissesi idaremize ait Şirketimiz Yönetim 

Kurulunca Personel A.Ş. Yönetim Kurulunun 24/03/2022 tarih ve 123 sayılı kararına 

istinaden agrega fiyat tarifesinde üretime dair girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeni 

ile fiyat güncellemesi yapılmıştır. Bu sebeple uygulamada birliğin sağlanması adına agrega 

fiyat satış tarifesinin günümüz koşulları dikkate alınarak, Şirketimiz fiyat tarifesi 

doğrultusunda güncellenmesi hususunun görüşülmesi.   

 

30. İdaremiz tarafından satın alınan ve Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü emrinde 

kullanılmakta olan 28 EK 375 plakalı Volkswagen Transporter marka aracın bedelsiz 

olarak Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğüne devredilmesi hususunun görüşülmesi.  

 

31. Giresun İli Görele İlçesi Taşlık Köyü adına Memba Tahsis ve Tevzi Komisyon Kararı 

dahilinde Memba Tahsisi Kararı alınması hususunun görüşülmesi. 

 

32. Dilek ve Temenniler. 

 

33. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                     Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                      Meclis Başkanı  

    


