
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI KASIM AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(İl Genel Meclisi Toplantı Salonu 01 ve 26 Kasım/2022 tarihleri arası) 

 

 

G   Ü   N   D   E   M 
 

 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. 2023 Yılı Gelir – Gider Bütçesi ve Performans Programının incelenmek üzere Plan ve 
Bütçe Komisyonuna havale edilmesi. 

4. Makine İkmal şefliğimizce yapılan araştırmalar neticesinde teknolojinin sürekli değişmesi 

ve yapılan asfalt sathi kaplama işlerinde yeni nesil olarak tasarlanan Asfalt Kombine 

araçlarının üretildiği, kaza oluşum riskinin aza indirildiği, fazla ekip ve personele ihtiyaç 

duyulmadığı, sıcak asfalt üretiminin ise maliyetlerinin yüksek olduğu göz önünde 

bulunması nedeni ile ilgili, 1 adet Asfalt Kombine aracı ve 1 adette Asfalt yama robotu için 

10 teker kamyona ihtiyaç duyulmuştur. İdaremize bağlı Merkez ve İlçe köy yollarında aktif 

olarak kullanılmak üzere ihtiyacımız olan 2 adet ekipmanlı araçların alınması hususunun 

görüşülmesi. 
 

5. İdaremize bağlı merkez ve ilçe şantiyelerinde aktif olarak kullanılan motorlu taşıtlarda 

model yılına göre geçen sürelere bakıldığında, 10 yaş ve üzeri araç ve iş makinelerinin 

revizyonu, yerine yeni ürün alımına yönelinmesin de kamu yararının olduğu görülmüştür. İl 

Özel İdaremiz Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışma neticesinde 

belirtilen araç ve iş makinelerinin ikinci el araç olarak satılması ve elde edilecek gelirin 

araç parkının yenilenmesinde kullanılması, 7 adet Greyder alınması hususunun 
görüşülmesi. 

6. İlimizde bulunan kamu kurumları ile tüzel ve özel teşebbüs il sınırları içinde yapacakları 

teşebbüsler iyi sınırlar içinde yapacakları projelerde kullanmak üzere ücreti karşılığında 

asla asfalt talebinde bulunmaktadırlar. Bu kapsamda imal edilen malın, hammadde, işçilik 

ve genel üretim giderleri hesaplanarak plent altı asfalt ton birim maliyetinin belirlenmesi, 

belirlenen birim üretim maliyetine brüt %25 satış karı eklenerek “birim satış fiyatı 

tarifesinin” uygulanması, ayrıca imal edilen malın maliyetinde hammadde fiyatlarında, 

vergi, işçilik, genel üretim giderlerinde değişiklik olması durumunda piyasa cari fiyatlarına 

göre maliyetinin güncel tutularak bu güncel maliyet üzerinden “birim satış fiyat tarifesinin” 
uygulanması hususunun görüşülmesi. 

7. Keşap İlçesi İnsan Kurulu yeniden oluşturulacağından, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının 

Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin (b) bendinde 

İlçe İnsan Hakları Kurulunda İl Genel Meclisinin İlçeden seçilen üyeleri arasından seçeceği 

bir temsilci bulunur denildiğinden, İl İnsan Hakları Kurulunda kimin görevlendirileceği 

hususunun görüşülmesi. 

 

8. Espiye İlçemizde Hükümet Konağının ısınma sisteminin doğalgaza dönüştürülmesi işinin 

Espiye Belediyesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi işbirliği protokolü 

kapsamında yapılması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. 

 

9. İlimiz Görele İlçesi Aralıkoz-Seferli köyleri bağlantı yolu ile Tirebolu İlçesi Akıncılar-

Yukarıboğalı bağlantı yolunda, köy yolu altından fiberoptik kablo geçirilmesi için 

Süperonline iletişim Hizmetleri A.Ş. firmasına 980,00 m. mesafe için 29.243,20 TL bedel 

karşılığında 10 yıllığına geçiş hakkı (irtifak hakkı) verilmesi hususlarının görüşülmesi. 
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10. İlimiz Yağlıdere İlçesi Yeşilyurt Köyü sınırları içinde bulunan Derindere Köyü sapağından 

Gölyanı obasına kadar 8000 mt uzunluğundaki Derindere – Gölyanı obasına ulaşım 
yolunun Giresun İl Özel İdaresi Yolağına alınması hususunun görüşülmesi. 

11. Yatırım programı kapsamında yol bakım onarımlarının ve karla mücadele çalışmalarında 

operatör, şoför nakli ve 112 acil servisinin hastalara ulaşımını sağlamak amacıyla Devlet 

Malzeme Ofisinden 2 adet Toyata 4x4 Hılux araçların satın alınması hususunun 
görüşülmesi. 

12. Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36’ncı maddesi gereğince: Mali 

Hizmetler Müdürlüğü 2022 yılı gider bütçesinin 44.28.35.00.00/01.9.9.14/05/05.03 

tertibine konulan ödenekten 100.000,00 TL' nin alınarak. Yol ve Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü bütçesinin 44.28.38.00.00/04.5.1.00/05/03.05 tertibine aktarılması hususunun 
görüşülmesi. 

13. İlimiz Merkez Barça köyünde tapu sicilinin 112 ada 56 parsel numarasını da kayıtlı 9857, 

52 m² yüz ölçümü tarla vasfındaki taşınmazın “Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi Binası” 

yapmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunu 

görüşülmesi. 

14. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 2022 yılı proje çağrısı 

kapsamında hazırlanan "Giresun Çocuk Trafik Eğitim Parkı" projesi ile okul öncesi 

çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık 

kazanmalarını sağlamak; öğrencilerin derste öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama 

fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını bu parkta 

gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik 

kültürünün oluşturulmasına ve trafik kazanmalarının en aza indirilmesine yardımcı olmak 

amaçlanmakta olduğu ve bu nedenle İl özel İdaremizin proje ortağı olarak desteklerinin 

beklendiği ilgi yazı ile bildirilmiştir. Bu bağlamda, Giresun Çocuk Trafik Eğitim Parkı 

projesinin kabul edilmesi halinde ortak " Giresun Çocuk Trafik Eğitim Parkı" projesinin 

gerçekleştirmek üzere projeyle ilgili bütün evrakların ve sözleşmelerin imzalanması 

hususunda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim KARACA' ya yetki verilmesi hususunun 

görüşülmesi. 

 

15. Merkez Çınarlar Mahallesinde tapu sicilinin 118 ada 3 parsel numarasına kayıtlı 370,46 m2 

yüzölçümlü Bahçeli Kargir Ev vasfındaki taşınmaz ile Merkez Çınarlar Mahallesinde Tapu 

sicilinin 120 ada 6 parsel numarasına kayıtlı 949,48 m2 yüzölçümlü Bahçeli Kargir İlkokul 

vasfındaki taşınmazın Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki 

Yönetmeliğinin 9 Maddesindeki hususlar dikkate alınmak suretiyle " Yeşil Giresun Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi okulunun yiyecek içecek ve konaklama alanlarında uygulama 
birimi olarak kullanılmak üzere. Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi hususunun görüşülmesi. 

16. İlimiz Bulancak İlçesi Pazarsuyu Köyünde tapu sicilinin 285 ada 62 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmazın mevcut imar durumunun ticaret alanı olarak değiştirilmesi için hazırlanan 

imar planı değişikliği İl Genel Meclisinin 02.09.2020 tarih ve 161 sayılı kararına istinaden 

onaylanmıştı. Mevcutta bulunan ticari alanın bir bölümüne Park alanı oluşturmak ve 7 

metrelik yaya yollarının arazinin topografyasına uygun hale getirebilmek amacıyla 
kaydırılması için imar planı değişikliği yapılması hususunun görüşülmesi. 

17. İlimiz Espiye İlçesi Hacıköy Köyünde tapu sicilinin 123 ada 9 parsel ve 119 ada 112 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazların üzerine mülkiyet sahibi tarafından “Konkasör Tesis 

(Kırma-Eleme-Yıkama)” yeri için hazırlattırılan imar planın onaylanması ile ilgili İmar ve 

Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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18. Mülkiyeti idaremize ait olan 28 AK 865 plakalı BMC Fatih model 2008 model kamyon 

Valilik oluru ile GÜCE Belediyesine tahsis edilmiştir. Aracın mülkiyetinin bedelsiz olarak 

Güce Belediyesine devredilmesi ile ilgili AR-GE Tarife Komisyonu tarafından hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

19. İlimiz Bulancak İlçesi Pazarsuyu Köyünde tapu sicilinin 269 ada 1,2,3,4,5,6 parsel ve 271 

ada 1.2.3.4.5,6,7.8.9.10,11,12.16 parsel numaralarındaki kayıtlı taşınmazların imar 

durumlarının ticaret alanı olarak değiştirilmesi hazırlanan imar planı değişikliği İl Genel 

Meclisinin 01.06.2015 tarih ve 126 sayılı kararına istinaden onaylanmıştı. İmar 

düzenlemesi yapılarak oluşturulan tapu sicilinin 324 ada 1 parsel numaralı taşınmaz 

üzerinde mülkiyet sahibi tarafından 3 metrelik yaya yolunun kaydırılarak 7 metrelik yaya 

yolu yapılması için imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık 

Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

20. İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Altınova Köyü sınırları içinde  Eneks Enerji Üretim San. Ve 

Tic. A.Ş. tarafından yapımı planlanan “Delivasa Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali” için 

imar planı teklifi İl Genel Meclisinin 05/07/2022 tarih ve 163 sayılı kararına istinaden 

onaylanmış onaylanan imar planı 1 ay müddetle İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile 

Şebinkarahisar İlçesi Altınova Köyü Muhtarlığında ilan tahtasına aşılmıştır. İmar planına 3 

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

karar alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

21. İl Genel Meclis Üyesi Fatih CANSIZ, İbrahim ERHAN, Mehmet ŞENER ve Ahmet Salih 

BAL tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eynesil 

ilçemizde köylerde bulunan ve özel idareye ait olan çöp konteynırlarının çürüdüğü ve 

kullanılamaz hale geldiği tespit edilmiştir. Konunun araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık 

Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

22. İl Genel Meclis Üyesi Dursun DUYAN, Muammer GÜLEÇ, Mustafa DEMİRCİ, Tuğrul 

UKUŞ, Uğur ERARSLAN, Murat ARSLAN ve Mehmet Akif YILMAZ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Çamoluk-Gölova bağlantı 

yolunda karayolları yol ağında yer alan fiziki şartları nedeniyle her yıl onlarca kaza yaşanan 

büyük kısmı da ölümle sonuçlanan YSE köprüsünün yapım işi SN. Cumhurbaşkanımızın 

önümüzdeki yıl tamamlanacak demesine rağmen işin yapımını üstlenen firmanın çeşitli 

nedenlerle ihaleden çekilmesi neticesinde işin istenilen tarihte bitirilmesi imkansız hale 

gelmiştir. Köprü yapım işinin istenilen tarihte bitirilmesi için bir an önce tekrar ihale 

edilmesi ve yapımına başlanması gerekmektedir. İl Genel Meclisimizin ilgili 

komisyonunun Çamoluk İlçemize gelerek köprünün fiziki şartları ile ilgili gerekli, 

çalışmaların yapılarak bia an önce köprü yapım işinin tekrar ihale edilmesi için, Yapılacak 

olan çalışmadaki raporun ilgili bakanlığa iletilerek köprünün bir an önce tekrar ihale 

edilerek bitirilmesi için gerekli çalışmanın yapılması ile ilgili Yolağı Komisyonu tarafından 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

23. İl Genel Meclis Üyesi Fuat YURT, Mürsel GENÇ ve Mustafa KARAKAYA tarafından 

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

üniversitelerin açılması ile birlikte ilimize gelen kız erkek öğrencilerin sayısı, yurt barınma 

hizmetleri de durumumuz nedir, öğrencilerin sorun ve isteklerini araştırılması ile ilgili 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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24. İl Genel Meclis Üyesi Abdüsselam, Fuat YURT ve Mürsel GENÇ tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimizde ilçelerimizde DOKAP 

Yeşilyol projesi kapsamında yapılan imalatlar ve özel idare ortak çalışmalarımızın ne 

aşamadadır? Tamamlanan ve biten projeler nelerdir? DOKAP ve İl Özel idaremizin yapılan 

imalatı projelerinin durumunu araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonu 

tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

25. İl Genel Meclis Üyesi Turan KARAMAN, Ali ÇOLAK, Mehmet Akif YILMAZ, Abdullah 

ÖZTÜRK ve Ahmet Salih BAL tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına 

verilen önergede; İlimizde dahilinde bulunan belde belediyeleri kanunla kapatılmış ancak 

bazı illerde 2 tane Belde Belediyesi mahkeme kararıyla geri iade edilerek ve seçim 

yapılarak Belde Belediyesi faaliyetine başlamıştır. Bu nedenle hukuk müşavirliğince ve 

ilgili komisyon tarafından gerekli çalışmanın yapılarak geri iade işlemlerinin mahkemeden 

vermiş olduğu karar ilimizi kapsayan beldeler ve eş değer olabilir mi konunun araştırılması 

ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

26. İl Genel Meclis Üyesi Fatih CANSIZ, İbrahim ERHAN, Mehmet ABDİOĞLU, Fuat 

YURT ve Mehmet ŞENER tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına 

verilen önergede; Daha önce kararı alınan ve son 2-3 aydır ilçeye gönderilmeyen mazot 

ücretleri gelmediği görülmüştür. Özel idare araçlarının çalışmaları durma noktasına 

gelmiştir. İlçeye gönderilmesi gereken mazot paralarının ödenmeme sebebinin sebebi nedir 

ve hangi ilçelere mazot paraları gelmemiştir, konunun araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe 

Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

27. İl Genel Meclis Üyesi Mustafa YILDIZ ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; 10 ay itibariyle özel idare birim müdürlüklerimizin 

2022 bütçe ve yedek bütçe tutarlarından ne kadar harcama yaptıkları, devam eden projeler 

nelerdir, harcanmayan ödenek tutarları ve hesap tertiplerinde kalan tutarlar ne kadardır 

araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

28. İl Genel Meclis Üyesi İbrahim ERHAN, Abdullah ÖZTÜRK, Mehmet ABDİOĞLU ve 

Mustafa Kemal KURT tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede; Giresun sınırları içinde milli parklar alanına alınan bölgeler nelerdir, bu 

bölgelerdeki çalışmalar ne aşamadır, planlama ve stratejik yatırımlar nelerdir, araştırılması 

ile ilgili Strateji ve Planlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

29. İl Genel Meclis Üyesi Turan KARAMAN, Ali ÇOLAK, Mehmet Akif YILMAZ ve 

Abdullah ÖZTÜRK tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede; İlimiz Çanakçı ilçesinde bulunan yaşlı bakım evinde bulunan insanlara bakım ve 

sağlık açısından  ne gibi hizmetler verilmektedir. Bu insanların ihtiyaçlarının giderilmesi 

için devletimizin katkısı nedir araştırılması ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonu 

tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

30. İl Genel Meclis Üyesi Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR ve Elaaddin ÖNAL tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz sanayi ve teknoloji 

müdürlüğünün faaliyetlerinin araştırılması ile ilgili Sanayi ve Ticaret Komisyonu tarafından 

hazırlanan raporun görüşülmesi.             
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31. İl Genel Meclis Üyesi Mustafa YILDIZ, Cafer MAVİ ve Mehmet ŞENER tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2022 Ağustos 2020 

tarihinde ilimizde yaşanan afette, turizm için önemli bir güzergahı olan Camili Erimez 

Kulakaya yolunda çok büyük hasarlar meydana gelmiştir. 25 kilometre olan yolda afet 

sonucu meydana gelen hasarlarla ilgili bu zamana kadar neler yapıldığının ve imalatların ne 

aşamada olduğunu ve ne zaman biteceğinin araştırılması ile ilgili Afet ve Erozyon Kontrol 

Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

32. İl Genel Meclis Üyesi Turan KARAMAN, Ali ÇOLAK, Mehmet Akif YILMAZ, Abdullah 

ÖZTÜRK ve Ahmet Salih BAL tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına 

verilen önergede; İlimiz dahilinde orman yollarında yayla, oba ve mera gibi yollarda tabela 

olmadığından o bölgelerde yaşayan insanların veya gezme amaçlı bu yolları kullanan 

vatandaşlarımızın yanlış yollara girmektedirler, konunun araştırılması ile ilgili Tarım ve 

Orman Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

33. İl Genel Meclis Üyesi Mehmet ŞENER, Muttalip PATAN ve Murat ARSLAN tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2022 2023 yılı eğitim 

öğretim yılında ilimiz Tirebolu ilçesi ilk orta ve lise okullarında ne kadar öğrenciye öğle 

yemeği verilmektedir. Yemek taşıma servisleri düzenli midir, yemek salonlarının fiziki 

durumu nedir, ayrıca 2022 yılında ne kadar öğrenciye yemek verilmiştir. araştırılması ile 

ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

34. Dilek ve Temenniler. 

 

35. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

 

                                                                                                                      Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                      Meclis Başkanı 


