
  
İL GENEL MECLİSİNİN 2021 YILI EYLÜL AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 06,07,08,09,10/09/2021 tarihleri arası) 

 

 

G   Ü   N   D   E   M 
 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. İl Genel Meclis üyeleri Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR, Mehmet ŞENER ve Cafer MAVİ 

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

Barça Köyü mezarlık boğazı mevkii, Barçaçakırlı anayolu bağlantısı üzerinde, Büyükdere 

mevkiinde sürekli çökmeler ve kırılmalar meydana gelmektedir. İl Özel İdaresi asfalt 

yapma marifetiyle düzeltiyor, zamanla yolda yeniden çökmeler ve kırılmalar meydana 

geliyor Yolun üst kısmında iki adat binayı da tehlikeye düşürüyor. Ayrıca Merkez Cami 

yanı yolunda beton yol ortadan ikiye bölünmüştür. Yine asfaltla kapatılıp düzeltilmiş şuan 

için yine bölünme devam etmektedir, dolayısıyla bölünme fazlalaştıkça yol tehlikeye 

düşecektir. Bunlarla ilgili araştırma yapılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol 

Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

4. İl Genel Meclis üyeleri Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR, Mehmet ŞENER ve Cafer MAVİ 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Merkez Sarvan 

köyü Güveç grup yolu üzerinde, Delibaltalı mevkiinde Emine DENİZ’e ait evin ve üst 

kısmından geçen yol üzerinde yerinden oynamış kayalar bulunmakta ayrıca zamanla kopup 

eve de zarar vermektedir. Daha fazla zarar görülmeden bu kayalar ile ilgili neler 

yapılabileceğinin ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporu 

görüşülmesi. 

 

5. İl Genel Meclis üyeleri Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR, Mehmet ŞENER ve Şengül 

ŞAHİN tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Yöremizin tek ürünü fındık hasatı Ağustos ayının ilk haftasında başlamaktadır. Bununla 

ilgili fındık toplama yevmiyelerinin çalışma durumuna göre ne kadar olduğu, ayrıca fındık 

patoz saatlik ücretlerinin kaç TL. olduğunun araştırılması ile ilgili Sanayi Ticaret 

Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

6. İl Genel Meclis üyeleri Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR, Mehmet ŞENER ve Şengül 

ŞAHİN tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimizde 

bulunan Ziraat Odasına kaç üreticinin kayıtlı olduğu ve üreticilerimizden aidat olarak yıllık 

ne kadar ücret alındığının ayrıca ziraat Odasının faaliyetlerinin araştırılması ile ilgili ile 

ilgili Sanayi Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

7. İl Genel Meclis üyeleri İbrahim ERHAN, Mustafa KARAKAYA, Ali ÇOLAK ve Mustafa 

YILDIZ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Giresun İlinde mevcut koruyucu aile var mıdır? Sayıları kaçtır? İncelenip sayılarını 

artırmak için ne yapılması gerektiğinin araştırılması ile ilgili Sosyal Hizmetler 

Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

8. İl Genel Meclis üyeleri İbrahim ERHAN, Mustafa KARAKAYA, Ali ÇOLAK ve Mustafa 

YILDIZ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Giresun Merkezde engelli ve yaşlılar için sosyal aktivite alanları varmıdır? Araştırılması ile 

ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

 

./.. 

 



 

                     Sayfa 2 

 

 

9. İl Genel Meclis üyeleri Dursun DUYAN, Fatih KILIÇ, Tuğrul UKUŞ ve Mustafa 

DEMİRCİ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Çamoluk İlçesinde bulunan depreme dayanıklı olmayan bu sebeple içinde eğitim 

yapılmayan Çamoluk Gazi İlkokulu ve Gazi Ortaokulu binalarının yıkılarak yerine 

yenilerinin yapılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan 

raporu görüşülmesi. 

 

10. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT ve Şengül ŞAHİN tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Karayolları sahil bandında yaz sezonu dolayasıyla 

insanların yürüyüş yaptığı bisiklete bindiği hayvanların gezdirildiği bilinmektedir. Ayrıca 

karayolunda araçlar seyretmektedir. Yayaların çok aktif olduğu zamanlarda bir aracın 

kaldırıma çıkması çok büyük facia demektir. Bu durumda yayaların olası dalgınlıkla araç 

yoluna çıkma ihtimali düşünüldüğünde buralara bariyer yapılabilir mi olasılığının 

araştırılması ile ilgili AR-GE Tarife Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

11. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT ve Cafer MAVİ tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İli ve İlçelerimizde bir yıl içinde işe 

başlayan ve emekli olan kadın sayıları ve bayan çalışanlara özel uygulanan teşvik ve 

desteklerin araştırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan 

raporu görüşülmesi. 

 

12. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT ve Adem ÇAKIR tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İli ve İlçelerinde bir yıl içerisinde kadına 

uygulanan şiddet ve kadın cinayetlerinin araştırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

13. İl Genel Meclis üyeleri Şükrü KAHRAMAN, İbrahim ERHAN ve Fuat YURT  tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; turizm bölgemizin göz 

bebeği olan Dereli İlçemizde 22 Ağustos sel afeti üzerinden 1 yıl geçti. Dereli İlçesinde 

yapılan çalışmalar nelerdir? Dereli yolunda yapılan çalışmalar devletimiz afetten dolayı 

yaptığı hizmetlerin araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan 

raporu görüşülmesi. 

 

14. İl Genel Meclis üyeleri Cafer MAVİ, Şükrü KAHRAMAN, İbrahim ERHAN, Fuat YURT, 

ve Adem ÇAKIR tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede; Giresun İli ve İlçelerimizin ortak kullandığı turizm bölgelerimiz bizleri ulaştıran 

yollarımızın alt yapı üst yapı su temizlik çalışanlarındaki durumu nedir? Bir yıl içerisinde 

yapılan çalışmalar nelerdir? Eynesil, Görele, Çanakçı, Tirebolu, Doğankent, Güce, Espiye, 

Yağlıdere, Keşap, Giresun Merkez, Dereli, Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk, Bulancak ve 

Piraziz İlçelerimiz ’de turizm merkezlerimize ulaşım sağlayan yollarımız alt yapı üst yapı 

su temizlik gibi çalışmaların araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca 

hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

15. İl Genel Meclis üyeleri Abdüsselam ÇAĞIRICI, Mürsel GENÇ ve Mustafa KARAKAYA 

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

İlçesi Süme Köyü merkez Cindemir Mahallesinde bulunan 100 metrelik yolun yol ağına 

alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

16. İl Genel Meclis üyeleri M.Akif YILMAZ, Temel IŞIK ve Turan KARAMAN tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2021 Yılı İlimizde üretilen 

kestane balının kalitesi ve kovan başı üretim miktarının araştırılması ile ilgili Tarım Orman 

Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

./.. 
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17. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT, Temel IŞIK ve Cafer MAVİ tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Ülkemizin en fazla döviz girdisi 

sağlayan fındık ürünü olduğu bilinmektedir. Fındık ürünü yetiştirilen tarım arazilerimiz 

coğrafi konum itibarı ile yamaç dağlık ulaşılması güç arazilerdir. Fındığın daha kaliteli ve 

verimli olabilmesi için tarım arazilerine ulaşımın daha kolay olması gerekmektedir. Bu 

yüzden Özel İdare marifeti ile tüm tarım arazilerine yol yapmak mümkün olmamaktadır. 

Hem yolu kayıt altına alabilme hem de tarım arazilerine yol kazandırma adına tarım 

bakanlığından neler yapılabileceğinin araştırılması ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca 

hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

18. İl Genel Meclis üyeleri Abdullah ÖZTÜRK, Mustafa KARAKAYA ve Cafer MAVİ 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2021 Yılı Özel 

İdare bütçesinin 1.yarısındaki harcamalarda mali disipline ne kadar uyulduğu, ödenek üstü 

harcamalar varmıdır? araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporu 

görüşülmesi. 

 

19. İl Genel Meclis üyeleri Mustafa YILDIZ, Fuat YURT, Abdullah ÖZTÜRK, ve Mustafa 

KARAKAYA tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

2020 yılı içinde İl Özel İdaresine ait harcamaların hangi kurumlara ne kadar tutar olduğu ile 

ilgili kurumların bağlı bulunduğu bakanlıklardan ne kadar ödenek talep edildiğinin 

araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

20. İl Genel Meclis üyeleri Abdullah ÖZTÜRK ve Turan KARAMAN tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Çanakçı İlçesi Karabörk Köyü resmi 

rakam olarak 700 nüfusu olan yaz sezonunda 2000 civarı nüfusu bulmaktadır. Karabörk 

Köyü Sağlık Evi kapalı olup, herhangi bir görevli yoktur. Acilen görevli atanması, atama 

yapılana kadar geçici görevlendirme yapılması ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca 

hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

21. İl Genel Meclis üyeleri Şengül ŞAHİN, Ali ÇOLAK, Abdullah ÖZTÜRK ve Turan 

KARAMAN tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Görele İlçesi Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde Ortopedi, Nöroloji, Kardiyoloji, göz, 

radyoloji, intaniye ve kadın doğum doktorları bulunmamaktadır. Doktor eksikliğinin bir an 

evvel giderilmesi ve doktor ataması yapılana kadar hafta günü olan Salı günü doktor 

görevlendirilmesi ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

22. İl Genel Meclis üyeleri Mürsel GENÇ, Mustafa KARAKAYA ve Temel IŞIK tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Bulancak İlçesinde faaliyet 

gösteren “Bozatlıoğlu At Çifliği”nin faaliyetleri nelerdir? Öğrenci sayısı ve gelecek 

projeleri hakkında araştırılma yapılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca 

hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

23. İl Genel Meclis üyeleri Mürsel GENÇ, Mustafa KARAKAYA ve Temel IŞIK tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; yaylalarımızda güvenlik, 

asayiş kontrolleri hangi kurumlar tarafından sağlanmaktadır. Karakol ve personel sayılı 

yeterli midir? Araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan 

raporu görüşülmesi. 

 

 

 

 

./.. 
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24. İl Genel Meclis üyeleri Murat ARSLAN, Mehmet ŞENER, Eleadddin ÖNAL ve Mürsel 

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

Tirebolu İlçesi Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi spor salonunun hizmet 

vermediği gözlemlenmiştir. Konunun araştırılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Komisyonunca hazırlanan raporu görüşülmesi. 

 

25. İlimiz Merkez Hacıhüseyin Mahallesinde tapu sicilinin 386 ada 11 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmaz üzerinde tescilli kültür varlığı olan bina ile birlikte ilimiz turizmine 

kazandırılmak amacıyla kamulaştırılabilmesi için İl Genel Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 

66 sayılı kararı ile taşınmaz mal alımına karar verilmişti. 2942/4650 sayılı kamulaştırma 

Kanunun 6. Maddesi gereği gerekli kamu yararı kararı ile kamulaştırma kararı alınmak 

suretiyle kamulaştırma iş ve işlemlerine başlanmış ise de sözlü olarak taahhüt edilen 

kamulaştırma ödeneği idaremiz hesaplarına aktarılmadığından kamulaştırma işlemi 

gerçekleştirilememiştir. Söz konusu kamulaştırma işlemi için İdaremiz 2021 yılı bütçesinde 

ayrılan ödeneğin kamulaştırma bedelini karşılamadığı, bütçe dışı finansman desteği 

sağlanmış olması nedeniyle ödenek temin edilemediği dikkate alındığında, taşınmaz mal 

alımından vazgeçilip geçilmeyeceği ile ilgili Ar-ge, Tarife Komisyonuna tarafından 

hazırlanan raporun görüşülmesi   

 

26. İl Genel Meclis üyeleri Murat ARSLAN, Mehmet ŞENER ve Ömer CEBECİ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Tirebolu Ataköy Çardak 

kıranı mevkii 124 ada, 5 parsel, 130 ada 6 parsel, 130 ada 3 parsel, 130 ada 1 parsel, 130 

ada 2 parsel, 130 ada 3 parsel, 130 ada 7 parsel ifade edilen mevkii ve parsellerin elektrik 

yol ve suyu mevcuttur. Yerleşik alana alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

27. İlimiz Dereli İlçesi Uzundere Köyünde tapu sicilinin 114 ada 1 parsel numarasında kayıtlı 

13.168,62 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan otel inşaatı İl Genel 

Meclisinin 25.11.2020 tarih ve 240 sayılı kararı gereğince inşaat ruhsatı hizmeti bedeli ve 

plan proje hizmeti tasdik bedeli olarak 46.220,00 TL’yi idaremiz hesaplarına yatırılması 

halinde talebin karşılanacağı bildirilmiştir. İnşaatın yatırım teşvik belgeli olması nedeniyle 

inşaat ruhsatı harçlarından muaf olduğunu ifade ederek ücret alınmadan yapı ruhsatının 

verilmesi talep etmiştir. Söz konusu firma harçlar kanununa göre değil, İl Genel Meclisi 

Hizmet Tarifesi bedeli üzerinden ücret talep edildiğinden, yatırım teşvik belgeli projelerden 

hizmet bedeli alınıp alınmayacağı ile ilgili Ar-ge Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi.  

 

28. İl Genel Meclis üyeleri Murat ARSLAN ve Mehmet ŞENER tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Tirebolu İlçesi Işıklı köyü Boğacıklı 

Mahallesi cami yanına bağlanan yolun güzergâhında bulunan arazi sahiplerinden yol geçişi 

için ada pafta numarası ve muvafakat imzaları alınmış olup, mevcut yolun yol ağına 

alınması ile ilgili Yolağı Tespit Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

29.  İl Genel Meclis üyeleri Şengül ŞAHİN, Fatih CANSIZ, Ali ÇOLAK Abdullah ÖZTÜRK 

ve Turan KARAMAN tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede; İlimiz Görele-Eynesil-Çanakçı İlçeleri sınırları içinde bulunan ve Trabzon İli 

sınırlarına bitişik olan aynı zamanda turizm bölgesi olarak ilan edilen ve İl Özel İdaresinin 

son beş yıllık stratejik planı içinde yapımı teklif edilen İl Özel İdaresi yol ağı kayıtları 

içindeki 13 km kısmı halen stabilize olan Sisdağı yolunun standartlarının iyileştirilmesi için 

nasıl bir planlama yapılacağı, ilgili kurumlarla istişare edilerek elde edilecek bilgilerin İl 

Genel meclisince paylaşılması ile ilgili Yolağı Tespit Komisyonu ve Strateji Planlama 

Komisyonlarınca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

./.. 
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30. İlimiz Tirebolu İlçesi Dokuzkonak köyünde tapu sicilinin 185 ada 5 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmaz üzerine maliki tarafından “Konkasör Tesisi” amaçlı hazırlattırılan imar 

planının onaylanması ile ilgili İmar Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi 

 

31. İlimiz Bulancak İlçesi Pazarsuyu köyünde tapu sicilinin 306 ada 1 ve 2 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmazların üzerine maliki tarafından “Depolama Tesis” amaçlı hazırlattırılan imar 

planının onaylanması ile ilgili İmar Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi 

 
32. İlimiz Espiye İlçesi Kaşdibi Köyü Tapu sicilinin 128 ada 4 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmaz üzerine maliki tarafından “Konkasör Tesis” amaçlı hazırlattırılan imar planının 

onaylanması ile ilgili İmar Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi 

 

33. İlimiz Merkez İnişdibi köyünde tapu sicilinin 117 ada 67 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmaz üzerine maliki tarafından “ Turistlik Tesis” amaçlı hazırlattırılan imar planının 

onaylanması ile ilgili İmar Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi 

 

34. İl Genel Meclis üyeleri Abdullah ÖZTÜRK, Ahmet Salih BAL, Temel IŞIK ve Mustafa 

DEMİRCİ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Şebinkarahisar İlçesinde yapımı devam eden Güneş enerji panel sisteminin İlimiz 

ekonomisine katkısı nelerdir? Yılda kaç megavat elektrik üretilecektir. Araştırılması ile 

ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

35. Giresun ili Çamoluk İlçesi Yenişadı Köyü adına Memba Tahsis ve Tevzi Komisyon Kararı 

dahilinde ihtilafsız Memba Tahsis kararı alınması hususunun görüşülmesi. 

 

36. Giresun ili Tirebolu İlçesi Danışman Köyü ve Yağlıdere İlçesi Akpınar Köyü adına Memba 

Tahsis ve Tevzi Komisyon Kararı dahilinde ihtilafsız Memba Tahsis kararı alınması 

hususunun görüşülmesi. 

 

37. Giresun ili Bulancak İlçesi Şeyhmusa, Duttepe ve Yıldız Köyleri ile Alucra İlçesi Gürbulak 

Köyü adına Memba Tahsis ve Tevzi Komisyon Kararı dahilinde ihtilafsız Memba Tahsis 

kararı alınması hususunun görüşülmesi 

 

38. Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince 

44.28.30.00.00/09.1.2.00/05/03.02 tertibinden 150.000,00 TL ödeneğin alınarak İlçe Özel 

İdare Müdürlüklerinin ekli tabloda belirtilen tertiplere aktarılması hususunun görüşülmesi. 

 

39.  İlimiz Espiye İlçesi Bahçecik Köyünde tapu sicilinin 173 ada 7 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmazın üzerine maliki tarafından “Konkasör Tesis” yeri için imar planı teklifi İl Genel 

Meclisinin 07/07/2021 tarih ve 147 sayılı kararına istinaden onaylanmış onaylanan imar 

planı 1 ay müddetle İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Espiye İlçesi Bahçecik 

Muhtarlığında ilan tahtasına aşılmıştır. İmar planına 1 adet dilekçe ile itirazda bulunulmuş 

olup söz konusu itirazın ilgili hükümleri kapsamında karar alınması hususunun 

görüşülmesi. 
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40. İlimiz Dereli İlçesi Çalça Köyüne tapu sicilinin 119 ada 13 parsel numarasında kayıtlı 

taşımazın üzerine taşımaz malikleri tarafından yapımı planlanan “Kum Çakıl Kırma Eleme 

Tesis” yeri için imar planı teklifi İl Genel meclisinin 08/04/2021 tarih ve 90 sayılı kararına 

istinaden onaylanmış onaylanan imar planı 1 ay müddetle İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğü ile dereli İlçesi Çalca Muhtarlığında ilan tahtasına aşılmıştır. İmar planına 1 

adet dilekçe ile itirazda bulunulmuş olup söz konusu itirazın ilgili hükümleri kapsamında 

karar alınması hususunun görüşülmesi. 

 

41. İlimiz Merkez Gedikkaya Mahallesinde mülkiyeti idaremize ait olan tapu sicilinin 335 ada 

4 parsel numarasına kayıtlı 3237,89 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın Giresun 

Belediyesi tarafından 08/04/2021 tarih ve 103 nolu imar durumu belgesinde imar planında 

otel alanı olarak gösterilen arsanın tamamının satılması hususunun görüşülmesi. 

 

42. İlimiz Merkez Aksu Mahallesinde mülkiyetleri idaremiz adına kayıtlı tapu sicilinin 440 ada 

2 nolu parsel 4909 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 441 ada 2 nolu parsel 1051 m² yüzölçümlü 

taşınmazlar için Temel Mürtezaoğlu idaremize dilekçe vererek taşınmazları satın almak için 

başvuruda bulunmuştur. Söz konusu parsellerin satış hususunun görüşülmesi. 

 

43. İlimiz Keşap İlçesi Yoliçi mahallesinde bulunan mülkiyeti idaremize ait olan tapu sicilinin 

138 ada 115 nolu parsel numarasına kayıtlı 1426,16 m² yüzölçümlü okul ve arsası Özcan 

DADA tarafından satın alınmak istenmektedir. Söz konusu okul ve arsının tamamının satış 

hususunun görüşülmesi. 

 

44. Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince 

44.28.36.00.00/06.3.0.00/05/06.5.2.03 tertibinden 70.000,00 TL ödeneğin alınarak 

Çamoluk İlçe Özel İdare Müdürlüğünün 44.28.00.62.03/01.3.1.00/05/06.05 tertibine 

aktarılması hususunun görüşülmesi. 

 

45. İçişleri Bakanlığının onayları ile istihdamına onay verilen toplam 29 adet personelin işe 

alım, iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunun görüşülmesi.  

 

46. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile idaremiz arasında yapılan taşınmaz trampası sonucu 

mülkiyeti idaremize devredilen İlimiz Merkez Kavaklar Mahallesinde tapu sicilinin 2015 

ada 3 parsel numarasına kayıtlı 630,72 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı, 

Merkez aksu mahallesinde tapu sicilinin 1438 ada 2 parsel numarasında kayıtlı 973,77 m² 

yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın tamamı, Bulancak İlçesi İhsaniye mahallesinde tapu 

sicilinin 15 ada 25 parsel numarasında kayıtlı 130,69 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın 

tamamı ile Keşap İlçesi Karabedir mahallesinde tapu sicilinin 147 ada 71 parsel 

numarasında kayıtlı 2800 m² yüzölçümlü ceza evi ve arsası vasıflı taşınmazın tamamının 

satılması hususun görüşülmesi. 

 

47. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10 uncu maddesinin (I) bendi ve İl Özel İdareleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince ihdas edilen, 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün, tüm görevlerinin, İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğü tarafından yürütülmesi ve söz konusu müdürlüğe ihtiyaç duyulmaması nedeni 

ile Emlak ve İstimlak Müdürü kadrosunun iptal edilmesi; yine İdaremiz norm kadrosunda 

münhal bulunan 5 inci derece Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 inci derece Mimar 

kadrosunun ihdas edilmesi hususlarının görüşülmesi. 
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48. İlimiz 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketi sonrasında oluşan hasarların 

giderilmesinde kullanılmak üzere İdaremiz ve Belediye Başkanlıklarına hibe bitüm 

verilmiştir. İl genelinde idaremizce sıcak asfalt üretimi yapılmakta olup, Belediye 

Başkanlıklarınca hibe bitümlerini değerlendirmek amacı ile idaremize başvurular 

yapılmaktadır. İdaremize yapılan başvurular incelenmiş olup, Karayolları Birim fiyatlarınca 

hazırlanacak olan yaklaşık maliyetler doğrultusunda bedelleri idareye yatırılmak üzere veya 

yaklaşık maliyetleri karşılığı, idaremizce gerçekleştirilen bitüm alım ihalesi fiyatları dikkate 

alınarak, bedellerinin hibe bitümden karşılanması için idareye yetki verilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

 

49. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

 

        

                  Ahmet ŞAHİN 

             Meclis Başkanı 


