
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI HAZİRAN AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Özel İdare Meclis Toplantı Salonu 06,07,08,09,10/06/2022 tarihleri arası) 

 

    

G   Ü   N   D   E   M 
 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 12. Maddesi gereğince İl Genel Meclisinin bir aylık 

tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

 

4. Giresun İli Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü adına Memba Tahsis ve Tevzi Komisyon 

Kararı dahilinde Memba Tahsis Kararı alınması hususunun görüşülmesi.  

 

5. İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Altınova Köyünde Enesk Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.  

tarafında yapımı planlanan “Delisava Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” yapılması için 

hazırlattırılan imar planın onaylanması hususunun görüşülmesi. 

 

6. İdaremiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 2014 yılı ve 

2019 yılı arasında Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresi tarafından idaremize verilen ancak 

bugüne kadar yapılamayan yeşil yol ile İl Özel İdaremiz yol ağlarının alt yapı, üst yapı 

(asfalt-beton), sanat yapısı ayrıca personel maaşlarına yapılan zam ve genel giderlerde 

görülen fiyat artışları nedeniyle ek bütçenin belirtilen işler için İller Bankası A.Ş: den 

70.000.000,00 (Yetmiş milyon) TL kredi kullanılması hususunun görüşülmesi.  

 

7. İl Genel Meclisi üyesi Murat ARSLAN, Mehmet ŞENER VE Muttalip PATAN tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede, Doğu Karadeniz 

bölgesinde, Artvin ilinden başlayan, Giresun, Samsun, Çorum, Bolu ve İstanbul üzerinden 

devam karayolunda hız sınırı otomobillerde 110km, kamyon ve kamyonetlerde 100km, 

minibüslerde 90km’dir.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde arazi yapısının engebeli ve 

dağlık olması dolayısı ile trafikte genellikle kamyonet tipi araçlar tercih edilmektedir. 1 

Haziran tarihi itibariyle Türkiye’mizde bazı otoyollarda ve bölünmüş yollarda hız artışı 

limitine gidileceği, dolayısı ile Karadeniz bölgesinde trafikte seyreden araçlarında  göz 

önüne alınarak hız sınır limitinin yükseltilmesinin araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli 

İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

8. İl Genel Meclisi üyesi Şükrü KAHRAMAN, Durmuş CANİKLİ ve İbrahim ERHAN 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede,19 Nisan 2022 

tarihinde ilimiz Dereli ilçesinde Dereli merkez Uzundere ve Kızıltaş köylerinde yoğun 

yağış ve kar erimesinden dolayı hasarlar meydana gelmiştir, konunun araştırılması ile ilgili 

Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

9. İl Genel Meclisi üyesi Hayati BAYRAM, Muttalip PATAN, Murat ARSLAN, Fatih KILIÇ 

ve Abdullah ÖZTÜRK tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen 

önergede, Doğankent ilçesi Söğütağzı (Kuzan) köyünde Kuzan deresi olarak bilinen dere 

üzerinde bulunan İfret’in gölü, Kaynayan göl ve Atizi şelalesi olarak bilinen doğa 

harikalarının ilgili komisyonumuzca incelenerek gün yüzüne çıkarılması ile ilgili AR-GE 

Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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10. İl Genel Meclisi üyesi Şengül ŞAHİN, Ali ÇOLAK ve Mustafa DEMİRCİ tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede, Günümüze kadar daha önce geçmiş 

yıllarda ilimiz meclis üyeleri tarafından defa eden verilmiş olan önergeler ile çeşitli kararlar 

alınmış olmasına rağmen, bu alınan kararların Karayolları bölge müdürlüğüne ve Genel 

müdürlüğe ulaşmadığı anlaşılmış olup, Giresun ili Görele ilçesi Çavuşlu beldesi katı atık 

tesisinin güzergahında bulunan (22) köy ve Çavuşlu beldesine ait (4) mahalle güzergahında 

bulunan yolun, Çavuşlu Beldesi’nden Sis dağına kadar Karayolları yol ağına alınabilmesi için 

ilimiz İl Özel İdaresi yol şube müdürlüğü teknik elemanlarınca detaylı çalışma yapılarak, bahse 

konu yolun detaylı krokilerinin çıkarılması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

11. İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Salih BAL VE Temel IŞIK tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclisi Başkanlığına verilen önergede, 2022 yılı içerisinde Eynesil ilçesinde Sosyal 

yardımlaşma vakfından kaç vatandaşımız yardım almak için müracaat etmiştir? Kaç kişi yardım 

almıştır? Yapılan yardımlar yeterlimimdir? Konunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi 

verilmesi ile ilgili Sosyal Hizmetler Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

12. İl Genel Meclisi üyesi Şükrü Fatih CANSIZ, Fuat YURT ve Ahmet ŞAHİN tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede, Eynesil ilçesinde bulunan 

Mustafa Yüksel ilköğretim okulunun (merkez) ilçenin ilk kurulan ilköğretim okulu. Okulun 

durumunun eğitim ve öğretime elverişli olmadığı, eksiklerinin olduğu ve fiziki şartlarının 

bozulduğu söylenmektedir. Konunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi ile ilgili 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

13. İl Genel Meclisi üyesi Mustafa YILDIZ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclisi 

Başkanlığına verilen önergede, Merkez Akçalı köyü Çukur Mah. Yavşan grup yolu üzerinde 

bulunan Nurullah Tiryaki’nin evinin önünde grup yolu üzerinde aşırı derecede heyelan , yolda 

çökmeler meydana gelmektedir. 10 köyün kullandığı grup yolu ve Nurullah Tiryaki’nin evi 

tehlike arz etmektedir. Meclisimizin buradaki sorunları araştırarak İl Genel Meclisine bilgi 

verilmesi ile ilgili Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

14. İl Genel Meclisi üyesi Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR ve Cafer MAVİ tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede, İl Tarım Müdürlüğünün yapmış olduğu 

faaliyetler kapsamında ilimiz ve ilçelerimizdeki fındık üreticilerine alan bazlı mazot ve dönüm 

başı doğrudan gelir desteğinin son haliyle kaç kişiye ödendiği, ayrıca üreticiye ödenen miktarın 

kaç lira olduğunun araştırılması ile ilgili Sanayi ve Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

15. İl Genel Meclisi üyesi Adem ÇAKIR, Cafer MAVİ ve Mustafa YILDIZ tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede, İlimiz Keşap ilçesi Çamlıca köyünde 18 

nisan tarihinde çıkan yangınla birlikte 5 vatandaşımızın evi tamamen yanmıştır, bununla ilgili 

neler yapıldığı ile ilgili Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

16. İl Genel Meclisi üyesi Ali ÇOLAK, Fatih CANSIZ, Abdullah ÖZTÜRK ve Turan KARAMAN 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede, Görele Ergun 

Özdemir Devlet Hastanesinde birçok branşta uzman doktor bulunmamaktadır. Görele Ergun 

Özdemir Devlet Hastanesinin Çanakçı ilçesi, Eynesil ilçesi olmak üzere 3 ilçeye hizmet 

vermektedir. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar tedavi olmak için, Trabzon veya Giresun’daki 

hastanelere gitmektedir.  Bir an önce, Görele Ergun Özdemir Hastanesine uzman doktor 

atanmasını arz ederiz. İlgili komisyon hangi branşta doktor olup olmadığını ve hastanenin diğer 
ihtiyaçları ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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17. İl Genel Meclisi üyesi Turan KARAMAN, Temel IŞIK, Ali ÇOLAK, Murat ARSLAN ve 

Mehmet ŞENER tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede, 

İdaremize ait Tirebolu konkasör ocağını önümüzdeki yaz sezonunda üretim çalışma 

planlamasın, buna ilaveten akaryakıt, elektrik, işçilik, yedek parça  ve yemek giderlerinin 

toplamı nedir?  Bunun karşılığında konkasör ocağımız ne kadar üretim yapıldığı  ile ilgili 

Strateji ve Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

18. İl Genel Meclisi üyesi Fuat YURT ve Adem ÇAKIR tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclisi Başkanlığına verilen önergede, İl Özel İdaremiz ’de ve Personel A.Ş. ve Özel İdare 

İştiraklerinde çalışan bayan, erkek çalışan personellerin çalıştıkları pozisyonlar, görevleri hangi 

kurumda görevliler işe devam edip etmedikleri, Özel İdaremize başka kurumlarda çalışan 

personellerin aylık maliyetleri, çakışan personellerin maaş harici aldıkları ilave gelirler, birden 

fazla maaş veya geliri olan kadın ve erkek çalışanların durumları araştırılması ile ilgili Kadın 

Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

19. İl Genel Meclisi üyesi Mürsel GENÇ, Turan KARAMAN, Hayati BAYRAM ve Ali ÇOLAK 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclisi Başkanlığına verilen önergede,2021 yılı İl Özel 

İdaresi gelir bütçesi kaleminde olan, kiralama, ruhsatlanma, madenler ve sosyal tesis 

kiralarından ne kadar gelir elde edildiği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

20. İl Genel Meclisi üyesi Mustafa YILDIZ ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclisi Başkanlığına verilen önergede, İlimiz ve ilçelerimizde tarım ve çiftçilerimiz için verilen 

teşvikler veya yatırımlar nelerdir? Özel İdare, Tarım İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Dokap, 

Kırsal Kalkınma, KOSGEP gibi yatırımcı kuruluşlar ilimize ve ilçelerimize ne gibi destek ve 

yatırım yapmıştır? Araştırılması ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi.  

 

21. İl Genel Meclisi üyesi Mustafa YILDIZ ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclisi Başkanlığına verilen önergede, Dereli yolu Duroğlu tüneli çıkışında bulunan Yavşan 

deresi ve Aksu deresinin üzerindeki Yavşan grup yolu köprüsünün Dereli yolu yapılınca yan 5 

metre altında kaldı. Yağmurca, Esentepe, Mesudiye, Güneyköy, Akçalı ve diğer yerleşim 

yerlerine bağlantımızı sağlayan köprü araç güvenliği, can ve mal güvenliği artık çok tehlikeli 

bir durum ortaya çıkmıştır. Bu proje hatasının veya tehlikeli köprü girişinin düzeltilmesi, 

köprünün güvenli hale gelmesi yada o bölgeye yeni köprü yapılmasının araştırılması ilgili 

Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

22. İl Genel Meclisi üyesi Mustafa YILDIZ ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclisi Başkanlığına verilen önergede, Giresun merkez Mesudiye - Akçalı, Güney köy, Karaali 

köyleri, Yavşan deresi üzerinde bulunan tarihi ve Hamidiye grup yolu üzerinde bulunan Yetkin 

Usta Akköy dere üzeri denilen noktadaki tarihi kemer köprünün yıkık, harap ve kayıp olmak 

üzere olduğu görülmektedir. Bu tarihi köprülerin Giresun turizmine tekrar kazandırılması, 

restore edilmesi için gereken çalışmaların araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

23. Giresun ili Şebinkarahisar İlçesi sınırları dahilinde bulunan köylerimizin diğer ilçe köylerine 

göre yerleşim, altyapı, yol ve ihtiyacı başta olmak üzere farklılıkları nelerdir? Olumlu ve 

olumsuzlukların yerleşik alanlar ve gelişim konusunda etkileri nelerdir? araştırılması ile ilgili 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

24. Dilek ve Temenniler. 

 

25. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

                               

                                                                                                                     Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                      Meclis Başkanı 


