
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI ŞUBAT AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Özel İdare Meclis Toplantı Salonu 01,02,03,04,05 /03/2022 tarihleri arası) 
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1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. 2021 Yılı İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 

 

4. İlimiz Görele İlçesi Kuşçulu Köyünde tapu sicilinin 105 ada 167 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmazların üzerine maliki tarafından “Küçük Sanayi alanı” amaçlı tesis yapılması için 

imar planın onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

5. İdaremize ait ilimiz Tirebolu İlçesi Demircili Mahallesinde bulunan kilitli parke üretim 

tesisi çalıştırılmadığından ve kiraya verilmediğinden boş durumda bulunmaktadır. Tesisin 

çalıştırılmaması nedeniyle üretimde kullanılan makine ve ekipmanların çürümesi ve atıl 

duruma düşmemesi için piyasa şartlarına göre değerinin tespit edilerek ve idaremiz 

bütçesine kaynak yaratmak amacıyla satılması ile ilgili AR-GE Tarife Komisyonu 

tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

6. İdaremiz tarafından hazırlanan;” Giresun İl Özel İdaresi Memur Personelin Atama ve Yer 

Değiştirmesine Dair Yönetmelik” ile ilgili AR-GE Tarife Komisyonu tarafından 

hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

7. Giresun 1.OSB Yönetim Kurulunun 20/08/2021 tarih ve 2021/6 sayılı kararı ile OSB’de 

%46,66 payı ile kurucu ortağı olan idaremiz 349.950,00 TL katılım payı ödemesi 

hususunda karar alınmıştır. Giresun 1.OSB’ye talep edilen katılım payının 175.000,00 TL 

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

 

8. 13.01.2022 tarihli 2022 yılı 1.İl Komisyon Kurulu toplantısında alınan karar ve Giresun 

Belediye Başkanı Av. Aytekin ŞENLİKOĞLU Başkanlığında, İlçe ve Belde Belediye 

Başkanlarının katılımıyla 19.01.2022 tarihinde yapılan toplantısında; sokak hayvanlarının 

toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunun 

yapılması amacıyla sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam 

alanı kurulması kararlaştırılmış olup, alınan karar doğrultusunda 5355 sayılı Mahalli İdare 

Birlikleri Kanununun 4. Ve 5. Maddeleri gereğince Giresun İli Sahipsiz Sokak Hayvanları 

Karoma Birliği kurulmasına, birliğe üye olunmasına, ekli birlik tüzüğünün kabulüne, 

yetkili mercilere sunmak ve Birlik tüzüğüne imza atmak konusunda yetkilendirme 

yapılması hususunun görüşülmesi. 

 

9. Giresun ili Merkez İlçesi İnişdibi Köyü adına Memba Tahsis ve Tevzi Komisyon Kararı 

dahilinde ihtilafsız Memba Tahsis kararı alınması hususunun görüşülmesi 

 

10. İlimiz Dereli İlçesi Kümbet Köyünde idaremiz tarafından yaptırılan ancak bugüne kadar 

amacı doğrulusunda kullanılmayan mezbahane binasının soğuk hava deposu olarak 

kullanılmak üzere 10 (on) yıllığına kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi. 
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11. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ, Temel IŞIK, Ali ÇOLAK ve Turan KARAMAN 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2017 yılında 

Güce İlçesinde Kız öğrenci yurdu olarak yapımına başlanan bina bitmemiş ve hizmete 

açılmamıştır. Konunun  araştırılması ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

12. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ, Ahmet Salih BAL ve Turan KARAMAN tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eynesil İlçesinde yapımı 

tamamlanan ilçe Devlet Hastanesinin zemininin su aldığı otomatik kapılarının açılmadığı 

ilçe Devlet Hastanesinde Uzman Doktor bulunmadığı bu eksikliklerin araştırılması ile ilgili 

Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

13. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ, Ahmet Salih BAL ve Ali ÇOLAK tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; ilimizde kuruyarak yok 

olmaya yüz tutmuş şimşir ağaçlarının kuruma sebebinin araştırılması kuruma meydana 

gelmeyen ağaçların koruk için alınması gereken önlemler ve yerine yeni fidelerin dikilmesi 

ile ilgili Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

14. İl Genel Meclis üyesi Mehmet ŞENER ve Murat ARSLAN tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Tirebolu İlçesi Dokuzkonak köyü 

Uzunbük merkez mahallesi Harşıt çayının kenarında kalmaktadır. Mahalle sakinleri 

Tirebolu’ya veya Doğankent istikametine gidecek oldukları zamanlarda yaya geçidi olarak 

Harşıt çayı üzerinde çok eskiden yapılmış asma köprü kumlanmaktadırlar. Mevcut asma 

köprünün taşıyıcı hatlarının basamak pedallarının eskimiş olduğu, yan korkulukların 

sarkmış olduğu ve bu durum yaya geçişlerinde can güvenliği açısında tehlike arz 

etmektedir. DSİ Bölge Müdürlüğünün mevcut köprünün yerine yaya geçişini sağlamak için 

asma köprü yapması veya mevcut asma köprünün onarılması ile ilgili AR-GE Tarife 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

15. İl Genel Meclis üyesi Cafer MAVİ, Mürsel GENÇ ve Fuat YURT tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimizde dağcılık, yön bulma, atlı 

doğa yürüyüşü, bisiklet, botanik turizm, kamp karavan turizmi, yayla turizmi doğa 

yürüyüşü gibi eko turizm etkinliklerine uygun alanlarımız nelerdir ve bu turizm 

faaliyetlerinden ilimizde hangileri hizmete girmiştir. Bu alanların araştırılması ile ilgili 

Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

16. İl Genel Meclis üyesi Adem ÇAKIR, Mustafa Kemal KURT ve Fuat YURT tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Keşap ilçesi Gönüllü Köyü 

Karabicli mahallesinde bulunan yolun yolağı  alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

17. İl Genel Meclis üyesi Adem ÇAKIR, Şükrü KAHRAMAN ve Cafer MAVİ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimizde faaliyet gösteren 

dünyanın en büyük üretici kooperatif birliği olan Fiskobirlik’ bağı Efit A.Ş. ve Merkez 

kooperatifinin faaliyetleri alanında neler yapıldı ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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18. İl Genel Meclis üyesi Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR ve Eladdin ÖNAL tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun Merkez Ergence, 

Sıvacı, Lapa ve Hisargeriş köylerinin grup bağlantı yolu üzerinde Ergence Köyü sınırları 

içerisinde Zıvalı mevkiinde anayol üzerinde heyelan ve göçükler meydana gelmiştir. 

Heyelanlı olan kısımda araç gidiş gelişlerinde sıkıntılar yaşanmakta olup can ve mal 

güvenliği tehlikeye düşmektedir. Konu ile ilgili Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

19. İl Genel Meclis üyesi Fuat YURT ve Turan KARAMAN tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun ilimiz ve ilçelerimizde COVİD-19 

dolayısıyla vaka sayıları kadın erkek sayı ve oranları fark nedir? Kayda değer fark var ise 

sebepleri ne olabilir ve aşılama oranı ilimizde nedir? Araştırılması ile ilgili Kadın Erkek 

Fırsat Eşitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

20. İl Genel Meclis üyesi Ali ÇOLAK, Mustafa DEMİRCİ, Şengül ŞAHİN, Ahmet Salih BAL 

ve Fatih CANSIZ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede; Görele İlçesi Kırıklı köyü bölge ilköğretim okulunun çok zor şartlarda eğitim 

verdiğini çocukların oyun oynama alanının olmadığının hatta çocukların okul önünde yolda 

taşların üzerinde spor ve etkinliklerinin sürdürüldüğünün bizzat tarafımızca görülmüştür. 

Okul önüne veya arkasına oyun alanı yapılması için gerekli çalışmanın yapılması 

yönündeki alana sıcak asfalt kaplanacak bir an önce çocukların mağduriyetinin giderilmesi  

ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

21. İl Genel Meclis üyesi Uğur ERARSLAN, Fatih KILIÇ, Temel IŞIK ve Mehmet Akif 

YILMAZ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 22 

Ağustos 2020 yılında ilçemizde meydan gelen sel afetinde Yağlıdere İlçe Özel İdare 

Şantiyesinin bir kısmı sele maruz kalmıştır. Sel afetinde şantiyemizde bulunan 2 adet yedek 

parça ve malzeme deposu zarar görmüştür. Selden zarar gören İlçe Özel İdare Şantiyesinin 

dere tarafına istinat duvarı yapılması DSİ tarafından planlanmıştır. Ancak herhangi bir 

çalışma yapılmamıştır. Konunun araştırılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Köylerimize ücretsiz internet erişimi sağlanması ve 

merkezi yerlere internet erişimi için alt yapı çalışmaları yapılarak iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca internet ve kamera güvenlik sorunu için İçişleri Bakanlığı Jandarma 

İl Özel İdaresi Türk Telekom işbirliği ile köylerimizde bu hizmetin halkımız ilke 

buluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

23. İl Genel Meclis üyesi Turan KARAMAN, Mehmet ABDİOĞLU, Murat ARSLAN ve 

Abdullah ÖZTÜRK tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede;  İlçemizde bulunan ilçe özel idare müdürlüklerinde ne kadar personel çalıştığı, 

ilçelerde boş kadro olup olmadığı İl Özel İdare Genel Sekreterlik yada valilikçe bir çalışma 

var mı? İlçeler deki özel idarelerin il özel idaresinden hangi talepleri bildirilmektedir? 

İstenilen talepler nelerdir? İlçe özel idaremizin karşılaştığı sorunlar nelerdir. Araştırılması 

ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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24. İl Genel Meclis üyesi Adem ÇAKIR ve Murat ARSLAN tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait iken yapılan 

ihale sonucunda özel bir firma tarafından satın alınan ve “ Kerasus arazisi” olarak bilinen 

araziye ilişkin olarak gelinen aşamada son gelişmeler nelerdir? Arazi üzerinde inşaat 

çalışmalarına başlanmış mıdır? İhalede belirtilen şart ve koşullara uyulmuş mudur? 

araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

25. Dilek ve Temenniler. 

26. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

                                                                                                                     Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                      Meclis Başkanı     


