
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI EKİM AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 07,08,09,10,11/10/2019 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 
 

 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. İlimiz Bulancak İlçesinde bir bölümü Kovanlık Belediyesi sınırları içerisinde de kalan 

Kovanlık Enerji Üretim San.ve Tic. A.Ş. tarafından yapımı planlanan Kovanlık HES 

projesi imar planı İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 90 sayılı kararı ile onaylanmıştı. 

TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan Enerji İletim Hattı Projesinin onaylı imar 

planı paftaları üzerine düşen bölümleri için imar planı değişikliği yapılması ile ilgili 

hazırlanan imar planı tadilatının onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

4. İlimiz Dereli İlçesi Sarıyakup Köyü, Yerleşik Alan tespit işleminin yapılması ile ilgili İmar 

ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

5. İlimiz Alucra İlçesi Aktepe Köyü, Yerleşik Alan tespit işleminin yapılması ile ilgili İmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

6. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi, 5302 Sayılı İl 

Özel İdaresi Kanununun 31 inci maddesine istinaden 2020-2024 dönemini kapsayacak 

şekilde hazırlanan Stratejik Plan ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunca ve Strateji Planlama 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İli Eynesil İlçesinde bulunan işitme 

engelliler okulunun fiziki şartları nelerdir? Öğrenci sayısı kaçtır ve hangi şartlarda eğitim 

gördüğü ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

8. 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. 

 

9. İl Genel Meclis üyesi Muammer GÜLEÇ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Çamoluk İlçemizde yapımı devam eden imam 

hatip yurdu inşaatının % 99 u tamamlanmasına rağmen müteahhit firma tarafından teslim 

edilmemektedir. Öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve 

Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

10. İl Genel Meclis üyesi Dursun DUYAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Çamoluk İlçesi Çakılkaya köyündeki yıllara sari 

olarak kayan bölgenin uzman bir ekip tarafından incelenmesi ile ilgili Afet ve Erozyon 

Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 
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11. İl Genel Meclis üyesi Temel IŞIK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Yağlıdere İlçesi Ortaköy köyü Melahmet ile 

Yeşilyurt köyü arasına yaptırılan bağlantı yolunun Ortaköy köyü Melahmet mahallesi ile 

Kızılcayatak mahallesi arasına yaptırılan 3 km.bağlantı yolunun ve Yeniyazlık köyü 

Geyikgölü mahallesi Deretarla mevkiine yaptırılan 2 km.yolun yol ağına alınması ile ilgili 

Yolağı 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 Köyü Merkez 

Mahalle 27 nolu Çiftegürgen yolunun devamı olan böğertten yolununda 27 nolu yol ağına 

dahil edilmesine, Çanakçı Karabörk ile Görele Soğukpınar ile bağlantılı böğertten yolunun 

grup yolu ağına alınması, Kuzmahalle yolun yol ağında olmadığı bu yolun kuz mahalle 

yolu ile devamı olan geyiktepesi tahtalık yolu ile düdüklü yatak yolunun yol ağına alınması, 

Çöçen mahalle 28 nolu yolun devamı olan ancak yol ağında olmayan 28 nolu yolun devamı 

olan Maktap dere maden yolunun da 28 nolu yol ağına dahil edilmesi ile ilgili Yolağı 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

13. İl Genel Meclis üyesi Muttalip PATANve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Doğankent İlçemiz Çatak köyü alt yapı fosseptik 

çukuru alt yapı olmadığı için lavabo ve musluk suları mahalle içerisine sızmakta olup insan 

sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. İnsan sağlığını tehdit eden bu alt yapı için çözüm 

bulunması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İl ve İlçelerimizde evlerin pis su atıkları direk 

plastik borularla derelere bağlanarak dere yataklarını kirletip canlı varlıklara zarar 

vermektedir. Bu kirlilikten dolayı derelerde yüzmeye, balık tutmaya giren çocuklar 

hastalanarak vücutlarında yaralar oluşmaktadır. İl ve İlçe Sağlık grup başkanları görevlerini 

yapmamaktadır. Bu durumun araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

15.  İl Genel Meclis üyesi Murat ARSLAN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İlimize has eko tipi arının tescili ve tespiti 

için Giresun Arı Yetiştiricileri Birliğinin Tarım İl ve Dokap’daki çalışmaların takibi ve 

tespiti ile ilgili Tarım ve Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Turizm gelişmesi yaylalara gidişte kullanılan 

batlama bölgesi, aksu bölgesi ve orta kol olarak bilinen Camili Erimez yolları 

kullanılmaktadır. Bu üç güzergâhta yol kenarlarında dinlenme araç parkları yön levhaları 

tanıtım amaçlı hiçbir noktanın bulunmaması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

17. 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. 
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18. 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. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Kadınlarımızın İlimiz sivil toplum örgütleri siyasi 

partiler yerel yönetimlerdeki temsil noktalarındaki sayı ve görev alanlarının araştırılması 

teşvik edilmesi kadınlarımızın daha aktif olabilmesi için ne gibi çalışmalar 

yapılabileceğinin araştırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; 26 Temmuz 2019 tarihinde cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kilosu 17 TL.artı randuman olarak açıklanan 

Giresun Kalite Kabuklu fındık fiyatı tüm üreticileri sevindirmiş fındık alım görevi de 

TMO’ya verilmiştir. Hal öyle iken serbest piyasada alım düşüş yaşandığı gözlenmektedir. 

Bu konuda ilgili komisyon tarafından çalışma yapılması ile ilgili Sanayi Ticaret 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Görele İlçesi Zıva bölgesinde yapımı devam 

eden asfalt çalışması yapılan yolda araçların kamyon, greyder, silindir olmak üzere her 

türlü araçların Özel İdaremize ait olduğu ve adı geçen yolu yapan müteahhit firmaya hangi 

şartlarda ödeme yapıldığının ve yapılan yolun standartlara uygun olup olmadığının 

incelenmesi ile ilgili Ar-Ge Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

22. 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. 

 

23. İl Genel Meclis üyesi Mustafa DEMİRCİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Görele İlçesi Esenli köyü yollarının aşırı 

derecede bozuk olduğundan bu yolun yol ağına alınması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

24. İlimiz Görele İlçesi Kumyalı mahallesinde, tapu sicilinin 258 ada 2 parsel numarasında 

kayıtlı 94/1865 hisse paylı 2. Kat 8 nolu bağımsız bölüm tapulu taşınmaz İl Genel Meclisin 

01.08.2016 tarih ve 170 sayılı kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılan 

tahsisin iptal edilmesi hususunun görüşülmesi. 

 

25. İlimiz Güce İlçesi Güce Mahallesinde tapu sicilinin 310 ada 108 parsel numarasında kayıtlı 

5 katlı İlçe Özel İdare Hizmet Binasının 2. katının binanın satış işlemleri tamamlanıncaya 

kadar Güce İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi. 
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26. Bulancak Kovanlık Enerji Üretim Sanayi ve Tic.A.Ş.nin yazılarında belirtilen Kovanlık 

HES Yapım işi inşaatı için İdaremiz sorumluluk alanında bulunan yollardan yapılacak 

geçişlerle ilgili olarak izin talep etmekte olup, İdaremiz sorumluluk alanında bulunan yola 

verebileceği zarar yaklaşık maliyet keşfi hazırlanmıştır. İdaremiz ile Kovanlık Enerji 

Üretim Sanayi ve Tic.A.Ş. arasında protokol düzenlenmesi hususunun görüşülmesi.  

 

27. Giresun İli Görele İlçesi Çatakkırı, Beşir, Köprübaşı ve Koyunhamza köyleri adına Memba 

Tahsis Kararları alınabilmesi hususunun görüşülmesi. 

 

28. 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 

hususunun görüşülmesi. 

 

29. 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 hususunun görüşülerek karara bağlanması.  

 

30. Yağlıdere Belediye Başkanlığımın yazılarında belirtilen Belediyelerine ait mahalle yollarının 

onarımını yapmak üzere 130.000,00 TL. lik sıcak asfalt kaplama yapımı için protokol düzenlenmesi 

hususunun görüşülmesi. 
 

31. İlimiz Tirebolu İlçesi, Yalıköy Köyü, Yerleşik Alan tespit işleminin yapılması hususunun 

görüşülmesi. 

  

32. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

                                                                                                                    Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                     Meclis Başkanı     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


