
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI OCAK AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Özel İdare Meclis Toplantı Salonu 03,04,05,06,07/01/2022 tarihleri arası) 
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1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 17. maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma 

Yönetmeliği’nin 21.maddesine istinaden; İl Özel İdaresi’nin bir önceki yıl (2021 mali yılı) 

gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimine esas görev yapmak üzere Denetim 

Komisyonu’nun seçilmesi. 

 

4. 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu "nun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 

denetimin kapsamı ve türleri başlıklı 38. maddesinin son fıkrası "    Denetime ilişkin 

sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur" hükmü gereğince 2020 yılı 

denetim sonuçlarının İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması istenilmiştir. 

 

5. 158/02,89/13 Sayılı  ve 158/3,89/14  Sayılı" Mülkiye Teftiş Raporları ve Cevabi 

Raporların" denetim sonuçlarının 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun denetimin 

kapsamı ve türleri başlıklı 38. maddesinin son fıkrası "    Denetime ilişkin sonuçlar 

kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur" hükmü gereğince İl Genel Meclisinin 

bilgisine sunulması. 

 

6. İdaremize ait Güce İlçe Özel İdare Hizmet Binasının 2. Katını Güce Halk Eğitim 

Merkezine bedelsiz tahsisi edilmesi, İdaremizin ihtiyacını hasıl olması veya binanın satış 

kararının alınması durumunda tahsisin kaldırılması şartı ile tahsis hususunun görüşülmesi. 

 

7. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ıncı maddesine istinaden, İdaremiz Genel İdare 

ve Teknik Hizmetler sınıfında kadrosunda görev yapan 5 ( Beş) sözleşmeli personelin, 

sözleşmelerinin 31/12/2021 tarihinde sona ermesi dolayısıyla, 2022 yılında da tam 

zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılması hususunun görüşülmesi. 

 

8. İlimiz Tirebolu İlçesi Halaçlı Köyünde tapu sicilinin 129 ada 10,11 ve 12 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmazların üzerine maliki tarafından “Hazır Beton Konkasör Tesis” hazırlanan imar planı 

teklifi 08/10/2021 tarih ve 215 sayılı kararı ile onaylanmış, onaylanan imar planı 1 ay 

müddetle ilan tahtasına asılmıştır. Halaçlı Köyü Muhtarı ve köy sakinleri tarafından dilekçe 

ile itirazda bulunulmuş olup, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesinde yer 

alan “ İtirazlar; askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ilgili idare 

karar merciine gönderilir ve en geç 30 gün içinde karara bağlanarak planlar kesinleşir. İlan 

ve askı süresinde yapılan itirazlar üzerine idarelerce, planlarda değişiklik yapılması halinde 

değişen kısımlara ilişkin olarak yeniden ilan süreci başlatılır” hükümleri kapsamından karar 

alınması hususunun görüşülmesi.   

 

9. İllimiz Keşap İlçesi Yolağzı köyünde 1156 mt uzunlukta Fiber Optik kablo geçit hakkı 

talebinde bulunan Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri anonim şirketine ¨25.432,00 

bedel karşılığında 10 yıl süre ile geçit (irtifak) hakkı verilmesi ile ilgili İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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10. İlimiz Merkez İlçesi Yağmurca Köyünde tapu sicilinin 118 ada 3 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmazların üzerine maliki tarafından “Konkasör ve Kırma Eleme Tesis” amaçlı 

tesis yapılması için imar planın onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

11. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT, Mustafa KARAKAYA ve Mustafa YILDIZ 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Kasım ayı 

bütçe ayı olduğundan bütçe yapılmadan önce turizm bölgeleri ve köylerin kalabalık 

olduğu aylarda çöp toplama işlerinin 2021 yılında yetersiz olduğu görüldüğünden çöp 

toplama işlerine bütçeden daha fazla ayrılması konusunun araştırılması ile ilgili Çevre 

Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

12. 5199 Sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunun 6.maddesi, Hayvan Hakları Koruma 

Kanunu ile Türk Ceza Kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 2. Maddesinin “j” 

bendi ile yeni aynı kanunun 1. maddesinin “p” bendinde bahsedilmiş kanununlar 

çerçevesinde İdaremiz sorumluluk alanında bulunan bölgelerde sahipsiz ve güçten 

düşmüş hayvanların bakım, beslenme, rehabilitasyon kısırlaştırma, aşılama tedavi vb. 

çalışmalarının kurumumuzca yapılması gerekmektedir. Söz konusu hizmetlerin yerine 

getirilebilmesi için kurumumuzda veteriner, yetişmiş eleman ve araç bulunmamaktadır. 

Bu itibarla veterinerlik hizmeti veren Merkez ve İlçe belediyeleriyle sarf malzemeleri ve 

ilaçların kurumumuz tarafından karşılanması koşulu ile protokol yapılması ile ilgili Çevre 

Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

13. İdaremiz Makine Parkına kayıtlı ekonomik ömrünü doldurmuş araç ve iş makinelerinin 

bedeli karşılığında satışı ile ilgili AR-GE Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

14. 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun gereğince 2022 Yılı faaliyet döneminde İlimiz Merkez ve İlçelerin 

Mütevelli Heyetlerinde görev alacak hayırsever vatandaşların seçilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

 

15. İl Genel Meclis üyeleri Mustafa YILDIZ, Şengül ŞAHİN ve Cafer MAVİ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İl Ticaret Müdürlüğünün 

faaliyetleri kapsamında ilimiz genelinde kaç adet kooperatif olduğu bunların kaçının kadın 

girişimci kooperatifi olduğu ve ne gibi faaliyetler yaptığını, bu kooperatiflere ne kadar 

destek sağlandığının araştırılması ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonu tarafından hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

16. İl Genel Meclis üyeleri Futa YURT, Adem ÇAKIR ve Muammer GÜLEÇ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İl Özel İdaresinin 2021 

yılında il ve ilçelere yapacak olduğu yatırımlardan ne kadarının yapılabilirliğinin 

araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

17. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT ve Muammer GÜLEÇ tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz merkez Barça köyünde, Duroğlu 

Barçaçakırlı Güveç ayrıca Barça Sarvan Güveç yolu ve Kale mahallesi bağlantı yolları ile 

birbirine bağlanmaktadır. Bu yolların grup yoluna alınabilmesi için neler yapılabilir 

araştırılması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

 

./.. 
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18. İl Genel Meclis üyeleri Şükrü KAHRAMAN, Mehmet Akif YILMAZ, Ali ÇOLAK ve 

İbrahim ERHAN tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede; Dereli İlçemizde afetten zarar gören vatandaşlarımıza yapılan TOKİ 

konutlarının dağılımı nelerdir ? Hak sahiplerinin faydalanmış mıdır?  Araştırılması ile 

ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

19. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT, Hayrettin ÖZTÜRK ve Elaaddin ÖNAL tarafından 

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

kaç adet kadın girişimci olduğu ve neler yaptıklarının araştırılması ile ilgili Kadım Erkek 

Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

20. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT, Hayrettin ÖZTÜRK ve Mustafa YILDIZ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun ili ve 

ilçelerimizde alternatif tarım ile ilgili son beş yıldaki kazanımlar nelerdir? Yapılan proje 

ve uygulama alanları, kivi, yaban mersini, Piraziz elması,  çilek, kiraz, ceviz, tut gibi,  

bölgemize uygun İl Merkezi ve ilçelerimizde atalarımızdan kalan elma, armut, yerli kiraz, 

kokulu kara üzüm, töngel, hurma, erik, taflan kara yemiş, çay kestane, ıhlamur gibi nesli 

yok olmaya yüz tutmuş meyvelerimiz var, bu meyveler ilimiz ve ilçelerimize bağlı 

köylerde yok denecek kadar az dır.  Bu ürünlerimizin fidan verimi arttırma gibi 

çalışmaların yapılarak Giresun’da kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimiz gelecek nesillere 

aktarılması konusunun araştırılması ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

21. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT ve Temel IŞIK tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede İlimiz ve ilçelerimizde 3. Aralık Dünya Engelliler 

Gününü hep beraber kutladık. Maalesef ilimizde engelli kardeşlerimizin sayısı Türkiye 

ortalamasının iki katı bu oranın yükselmesinin sebebi nedir? Araştırılması ile ilgili Sosyal 

Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

22. İl Genel Meclis üyeleri Fatih KILIÇ, Dursun DUYAN, Mehmet ŞENER, Temel IŞIK, 

Murat ARSLAN, Fatih CANSIZ ve Muttalip PATAN tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede, Yağlıdere ilçesinde sınavla öğrenci alan proje 

okulu bulunmamaktadır. Sınavla öğrenci alan proje okullarında okumak isteyen başarılı 

öğrencilerimiz ilçe dışına çıkmak zorunda kalmaktadır. Pansiyonlu okullarda kalamayan 

öğrencilerimiz sınavla öğrenci alan okullara gidememekte ya da ailesi de okulun olduğu 

yere taşımaktadır. 1995 yılında eğitim ve öğretime açılan Yağlıdere Anadolu İmam Hatip 

Lisemiz fiziki imkanları ve kadrosu ile Fen Bilgisi alanında proje okul olmaya uygundur. 

Ayrıca ilçe dışından tercih yapacak olan öğrencilerimiz içinde kız ve erkek pansiyonu 

bulunmakta ve kontenjanları da yeterli durumdadır. Öğrencilerimiz sınavla öğrenci alan 

okullara gidememesi ve bu durumun ilçeden göçü hızlandırılması gibi olumsuzlukların 

giderilmesi için Anadolu İmam Hatip Lisesinin İmam Hatip Fen Lisesi Proje okulu 

olmasının araştırılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

23. İl Genel Meclis üyeleri Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR ve Hayrettin ÖZTÜRK 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede İlimiz Keşap 

İlçesi Küçükgeriş Köyünde yaşanan afet sonrasında köyün mağduriyetinin giderilmesi 

için neler yapıldığının araştırılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2022 yılı KÖYDES paylarının tahsisinde 

esas alınan verilerin 2021 yılı sonu itibariyle Coğrafi Bilgi Sistemine göre güncellenerek 

ilgili bakanlığa gönderilmesi hususunda gerekli çalışmanın yapılması ile ilgili İçişleri ve 

Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

25. İl Genel Meclis üyeleri Mustafa YILDIZ ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Teyyaredüzü Kız Anadolu İmam Hatip 

Lisesi okulumuz 2021 yılı eğitim dönemine başlamıştır. Yeni yapılan okulumuzda 

öğrenci ve velilerimizden mahalle halkından devamlı şikayetler vardır. Okulumuz İl Özel 

İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği üzerinden yapım aşaması yürütülmekte idi. 

Okulda müteahhit kaynaklı sorunların tespiti eğitim ve öğrenimin sağlıklı bir şekilde 

sürdürülmesi ile ilgili çalışma yapılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

26. İl Genel Meclis üyeleri Fuat YURT, Hayrettin ÖZTÜRK ve Elaaddin ÖNAL tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz ve ilçelerimizde il 

özel idaremiz ve GİRTAB üzerinden yürütülen ve takip edilen projelerinde yapılan 

çalışmaların son durumu nelerdir? Mavigöl ile Göksu travertenleri arası yürüyüş parkuru, 

Zeytinlik Evleri Projesi – Butik Otel Restoran bölgesi oluşturulması, Fındık ile ilgili 

çalışmalar yapılması, karavan park, tur otobüsleri ile ilgili araç parkı oluşturulması yapılıp 

yapılmadığının araştırılması ile ilgili Kültür Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz ve ilçelerimizde köylerimizde 

vatandaşlarımızın yeni ev projeleri için idaremiz imar Müdürlüğünden proje almak 

istediklerinde verilen projeler nelerdir? Bölgemizde 22.08.2020 tarihindeki yaşanan 

afetten dolayı Afad Proje Evleri özellikle ahırlı Afad evi ve diğer Afad projelerinin de İl 

Özel İdaresi tarafından güncellenip revize edilerek ilimiz ve ilçelerimizden gelen 

halkımıza bu projelerinin uygulanabilir ise köylerimizdeki çarpık yapılaşmanın da önüne 

geçilebilir. Konunun araştırılması ile ilgili AR-GE Tarife Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

28. Dilek ve Temenniler. 

29. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

                                                                                                                     Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                      Meclis Başkanı     

 


