
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 04-29/11/2019 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 
 

 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. 2020 Yılı Performans Planı ve Özel İdare Bütçe tasarısının incelenmek üzere Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi. 

4. İl Genel Meclis üyesi Şükrü KAHRAMAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Dereli Kümbet yaylası yerleşkesi merkez 

imar planının ne aşamada olduğunun incelenmesi ve onaylanması için gerekli çalışmasının 

yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

5. İl Genel Meclis üyesi Mehmet Akif YILMAZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Güce İlit köyü cami mahallesinin bir kısmının 

köy yerleşik alanı dışında kaldığı için vatandaşların mağdur olduğu bu alanın köy yerleşik 

alanına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi.  

 

6. İlimiz Alucra İlçesi Suyurdu köyü ve Şebinkarahisar İlçesi Örencik köyünde BAYDAR 

Elektrik Üretim San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından inşa edilecek olan İlimsu Regülatör ve 

Hidroelektrik Santrali projesi için ilgilisince şehir plancısına hazırlattırılan ve İl Genel 

Meclisince onaylanan imar planında yapılan değişiklikle ilgili kısımlarının onaylanması ile 

ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

7. İlimiz Tirebolu İlçesi, Yalıköy Köyü, Yerleşik Alan tespit işleminin yapılması ile ilgili İmar 

ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

8. İl Genel Meclis üyesi Fatih KILIÇ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İl Özel İdaremiz bütçesinden son 5 yılda kiralanan 

araçların adedi ve bu araçlara ödenen toplam kira bedelinin ne olduğu İl Özel İdaremiz 

bütçesinden son 5 yılda kiralanan araçların adedi ve bu araçlara ödenen toplam kira 

bedelinin ne olduğu Özel İdaremizin kiralamayı durdurduğundan günümüze ödenmeyerek 

Özel İdaremizin kasasında kalan toplam tutar hakkında bilgi verilmesi ile ilgili Plan Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

9. İlimiz Doğankent İlçesi Çatalağaç Köyü 12 K.K.Nolu Köy Yolunun 3. Km sinin heyelanlı 

ve tehlikeli bölge oluşu nedeniyle can ve mal kaybını engellemek amacıyla 2018 yılında 

Betonarme Geçiş Menfezi ve Kargir İstinat Duvarı yapımı için 2020 yılı yatırım 

programına alınması ve 1.315.588,28.-Tl ödenek tahsis edilip edilemeyeceği ile ilgili Plan 

Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlçemiz Dereli de bulunan yaşlı bakım merkezinin 

fiziki şartları nelerdir, kaç kişi kalmaktadır, kaç kişi çalışmaktadır araştırılması ile ilgili 

Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlçemiz Çanakçıda bulunan kanal kazıcı 

(Yükleyici) ve greyderin eski model olduğu için sürekli arıza verdiği,  İlçemiz İl’e 80 km 

uzaklıkta olduğundan arızanın giderilmesi uzun zaman aldığından dolayı İlçemizde 

hizmetler aksamaktadır. Bu eski araçların yerine 2020 yılı yatırım ödeneğinde yeni kanal 

kazıcı alınması için ödenek ayrılması ilgili Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Çanakçı İlçesi Karabörk köyünde 3 katlı 

önceden sağlık ocağı olarak yapılan şimdi ise ebe evi olarak kullanılan binanın tamiratının 

yapılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

  

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İlimizdeki şimşirler kurumaktadır. Bunun 

nedenlerinin araştırılması ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

14. İl Genel Meclis üyesi Mehmet Akif YILMAZ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Güce Örnek köy köyünden 

Yukarıboynuyoğun gurup yoluna bağlantı yapımının yol ağına alınması ve etüd 

çalışmasının yapılması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

15. İl Genel Meclis üyesi Abdüsselam ÇAĞIRICI ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Bulancak Erdoğan köyü taşu mahallesinin 

merkeze bağlanabilmesi için, çukur mahalle ant mevkii arasında bulunan 3 km.mesafenin 

yolağına alınması, Bulancak Yaslıbahçe köyü ve Tepecik köyü güzergahında bulunan 

yolun gurup yolu ağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

  

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Espiye İlçesi Kaşdibi Tikence, Gebelli, 

Çalkaya, Şahinyuva köyü ve Cibril mahallesi gurup yolunu kullandığı ve bu yolda ağır 

tonajlı nakliye yaptığı için yolun muhtelif yerlerinin bozulduğu her geçen gün daha da 

bozulduğu halde firmanın bu yapmış olduğu duyarsızlığı fark etmemesi ve bozulan 

yerlerinin onarım ve bakımını yapmadığı aşikardır. Bu konu ile ilgili Yolağı Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlçemiz Görele de belde iken köy olan aydınlar 

beldesi, Köprübaşı ve Kırıklı beldesinden ayrılarak bağımsız köy olan köylerimizin 

yollarının yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Görele İlçesi Çavuşlu beldesinde bulunan ve 

şu an için kullanılmayan jandarmadan boşalan bina bir yatırımcı tarafından bakımevi 

yapmak kaydıyla kiralanmıştır. Ancak kiralama tarihinin üzerinden yaklaşık 3 yıl gibi sene 

geçmesine rağmen henüz taahhüt edilen yatırım gerçekleşmemiştir. Bu konu ile ilgili 

Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  
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19. İl Genel Meclis üyesi Şükrü KAHRAMAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Dereli İlçesi Maden köyü yerleşik alan 

dışında kalan yerleşim yerlerinin mahallinde çalışma yaparak mevcut alanın ve konutların 

yerleşik alan kapsamına alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eski karayollarında olan Keşap İlçemiz sınırlarından 

başlayan Yolağzı köyü (Eski Armelit) başlangıç ve Espiye İlçemiz Demircili köyü sınırları 

arasındaki yolun (eski adıyla Trabzon transit yolunun) bakım ve onarım işlerinin yoğun 

olmasından dolayı, ayrıca tek alternatif yol olarak kullanılan yolumuzun tekrar Karayolları 

yol ağına alınması ile ilgili İçişleri Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Merkez Barça köyü Dervişoğlu mahallesinde; 

Barça, Barçaçakırlı köylerinin birleştiren yolun mezarlık Boğazı Büyükdere Mevkiinde 

çökmeler devam etmektedir. 2 köyü birbirine bağlayan yol olması, yolun 4 mahallesine 

ulaşımın bu yoldan sağlanması ve bu yolun alternatifi bulunmadığından dolayı çökmelerin 

uzman eşliğinde incelenmesi ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

22. İl Genel Meclis üyesi Şükrü KAHRAMAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun DSİ. Müdürlüğünün 2018 yılı yatırım 

programı kapsamında İlimiz ve İlçelerimize ne kadar yatırım yaptığı ve maliyetlerinin ne 

kadar olduğu ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz bünyesinde Elliden fazla kadın çalışanı olan 

kurumlarda çocuk bakım evi veya kreşlerin bulunup bulunmadığının araştırılması ile ilgili  

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İlimiz denize kıyı olarak plajlarla ve sahili 

ile doğa harikası bir noktadadır. Giresun ve İlçeleri ile deniz kıyılarımızın halkımıza 

kullanımının araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi.  

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Keşap İlçemizde yapımının büyük bir bölümü 

tamamlanmış olan Anadolu lisemiz ve pansiyonlarının inşaatı durmuş durumdadır. 2 yılı 

aşkındır tamamlanamayan okulumuz ve pansiyonlarının durumunun araştırılması ile ilgili 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor  Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

26. İl Genel Meclis üyesi Elaaddin ÖNAL ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Şebinkarahisar Anadolu Lisesi dış cephe kaplaması 

ile ilgili gelişmelerin incelenerek okul müdürlüğüne gerekli bilgilerin verilmesi ve kış 

koşullarında soğuk havalarda öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili Milli Eğitim 

Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

./.. 
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27. İl Genel Meclis üyesi Murat ASLAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Tirebolu Eymür köyü Hozanlar-Ağaçbaşı yayla 

yolunun tarihi bir yol olması ve bu yayla yolunu Görele, Eynesil, Tirebolu, Güce İlçelerinin 

ulaşım ve taşımacılıkta kullanması yaylaya giden en kısa yol olması ve şehitlikler ile 

istihkamların ve siperlerin bu yol güzergahında bulunması dolayısıyla adı geçen bu yol 

güzergahının genişletilmesi ve standartlara uygun olarak beton yapılmasının araştırılması 

ile ilgili Ar-Ge Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

28. İl Genel Meclis üyesi Adem ÇAKIR tarafından imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede; Keşap İlçemiz 101 KKN nolu Altınpınar-Sayca grup yolunu bu köylerin dışında 

Dokuztepe köyüde faal olarak kullanılmaktadır. Söz konusu bu yolun dokuztepe köyünü de 

kapsayacak şekilde grup yolu olarak özel idare köy yolları planlama ağına dahil edilmesi ve 

97-2 KKN nolu 2. Derece yolun 1. Derece öncelikli köy yolu olarak yol ağına alınması ile 

ilgili Yolağı  Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

29. Giresun İli Yağlıdere İlçesi Ümütbükü köyü, Şebinkarahisar İlçesi Dereköy Köyü, Buzkeçi 

Köyü ve Merkez İlçe Güveç Köyleri adına Memba Tahsis Kararı alınabilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

 

30. İlimiz Güce İlçesi Sarıyer Ortaokulu binasının tuvaletlerinin onarımı için 

44.28.41.00.00/09.1.2.03/08/03.8.1.02 tertibinden  30.000,00 TLödeneği Güce İlçesi 

Köylere Hizmet Götürme Birliğine aktarılarak onarımının yapılması hususunun 

görüşülmesi. 

 

31. Giresun İli Çamoluk İlçesi Yenice Köyü adına Memba Tahsis Kararı alınabilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun’umuzu İç Anadolu bölgesine bağlayan 

karayolu güzergâhında bulunan Dereli ve Şebinkarahisar arasında yapılmakta olan tünelin 

son durumunun ne aşamada olduğu ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

33. İlimiz Merkez Küçükköy mahallesinde, tapu sicilinin 2013 ada 33 parsel numarasında 

kayıtlı 6.761,14 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz açık spor tesisleri yapılmak üzere 

İdaremize tahsis edilmişti. Söz konusu taşınmazın Giresun Belediyesi adına tahsisinin 

yapılması talep edilmektedir. İdaremiz adına yapılan tahsisten vazgeçilip, geçilmeyeceği 

hususunun görüşülmesi. 

 

34. İl Genel Meclis Üyesi Murat ASLAN ve Mehmet ŞENER tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Tirebolu İlçesi Eymür, Akköy, Eğrigürgen 

bağlantı yolunun yol ağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

35. Giresun İl Özel İdaresinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadro ve 

pozisyonlarında çalışan personele, 01.01.2020 tarihinden itibaren yeni toplu sözleşme 

dönemi için sosyal denge tazminatı ödenmesi hususunun görüşülmesi. 

 

36. Üçtepe Belediyesinin  muhtelif mahallelerinde civar köyler ile ortak ulaşım sağlayan grup 

yolu niteliğindeki beton ve asfalt yolların onarımı için gerekli asfalt ihtiyacını karşılamak 

üzere İdaremiz plent altı teslim 142.952,28 TL.lik tutarın İdaremize ödenmesi karşılığında 

İdaremiz ile Üçtepe Belediyesi arasında protokol düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. 

 

 



 

 

 

 

37. Dereli İlçesi Sütlüce Mahallesinde tapu sicilinin 798 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz 

üzerinde bulunan İlçe Özel İdare Hizmet Binası ve Lojmanı boş olup İdaremizce 

kullanılmadığından Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 10 yıllığına kiraya verilmesi 

hususunun görüşülmesi. 

38. İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve taşınırlarımıza kayıtlı olarak Merkez ve 

İlçelerimizde görevlendirilmiş olan kullanım ömrünü doldurmuş ve bakım masrafları 

gerçek değerini aşan araç, iş makinası, metal teçhizatlar ve bunlara ait hurdaların %100 

hissesi İdaremize ait olan Giresun İl Özel İdaresi Personel A.Ş’ ne ilgili mevzuatlar 

çerçevesinde devrinin veya satışının yapılması hususunun görüşülmesi. 

39. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

                                                                                                                    Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                     Meclis Başkanı     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


