
 

İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI ŞUBAT AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

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

 

 

    

G   Ü   N   D   E   M 
 

 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. İl Genel Meclisinin 07.01.2022 tarih ve 017 sayılı kararı ile Alucra İlçesi Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliğine; hayırsever vatandaş olarak 

3 kişi seçilmiş olup, Alucra   İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 17.01.2022 

tarih ve S.Y.D.V. 28/02-01-02/16 sayılı yazılarından anlaşılacağı üzere ; İlçesinde Sivil 

Toplum Kuruluşu olduğundan, hayırsever vatandaş  üyeliğinin sayısını 2 (iki) kişiye 

düşürülmesi hususunun görüşülmesi. 

 

4. İlçe Kaymakamlıkları Köylere Hizmet Götürme Birliklerince ilçelerimizde verilen hizmetlerde 

kullanılan iş makineleri ve binek araçların yıl içerisinde oluşan hasar ve arızalarında bakım-onarım 

işlerinin takibi ile harcama evraklarının Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde 

bulunan Makine İkmal Şefliğince tek elden yapılmasının, kontrolünün, denetiminin ve ekonomik 

olarak daha verimli olacağı kanaati ile İlçe Kaymakamlıkları ile idaremiz arasında Bakım-Onarım 

Protokolü düzenlenmesi hususunun görüşülmesi. 

 

5. İdaremizce satışı yapılan dere malzemesi (rusubat malzemesi) 2022 yılı satış fiyatı, İl Genel 

Meclisinin 10/12/2021 tarih ve 2021/267 sayılı kararı ile 17,50 TL olarak belirlenmiştir. Çevre 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu 2022 yılında uygulanacak işlemlere 

esas inşaat ve teminat birim fiyatlarına ait tarife cetvelinde çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega) 

listesinde bu rakam 19,50 TL olarak belirlenmiş olduğundan İl Genel Meclisi almış olduğu 

2021/267 sayılı kararının revize edilip, dere malzemesi bedelinin KDV hariç 19,50 TL üzerinden 

belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 

 

6. 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 hususunun görüşülmesi. 

 

7. İlimiz merkez Orhaniye köyünde tapu sicilinin 40B12D2B pafta, 152 ada, 10 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmaz üzerine kapalı spor salonu yapımı için hazırlattıralan imar planı İl Genel Meclisinin 

04/0/2016 tarih ve 206 sayılı kararına istinaden onaylanmıştır. Kapalı spor salonunun karayoluna 

bağlantısına sağlayan yol genişliği yaklaşık 4m olup trafik yükünü kaldırma kapasitesi 

bulunmadığından yolun genişletilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle yeni bir köprü ile 

kapalı spor salonu alanına giriş yapılması, mevcut kadastral yolun genişletilerek 12 m. taşıt yolu 

haline getirilmesi için mevcut imar planına ilave yapılması huşunun görüşülmesi.   

 

8. İl Özel İdare Personel A.Ş: nin yapılan SGK pirim borç yapılandırması işlemi için, Merkez Sultan 

Selim Mahallesi 97 ada 9 parsel numarasında kayıtlı taşınmazımız 09/05/2018 tarih ve 125 sayılı İl 

Genel Meclisi kararına istinaden borç yapılandırılması karşılığında teminat olarak gösterilmiş ve 

işlemler yapılmıştır. Söz konusu taşınmaz ile ilgili idaremizin yapacağı satış işlemi için SGK İl 

Müdürlüğünce üzerine konmuş haciz ve tedbir işleminin kaldırılması gerekmektedir. Haczi ve 

üzerindeki tedbir kaldırılacak olan taşınmazın yerine mülkiyeti İdaremize ait olan Keşap İlçesi 

Karabedir Mah. 147 ada 71 parsel üzerinde bulunan 2800 m² lik tapu değeri 1.120.000,00 TL ayrıca 

İl Encümenince 02/11/2021 tarih ve 588 sayılı 4.madde kararınca 3.250.000,00 TL muhammen 

bedelli taşınmazın mevcuttaki yapılandırma hesabına teminat olarak kullanılması hususunun 

görüşülmesi. 

 

 

./..   
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9. İl Genel Meclis üyesi Fatih CANSIZ, Mehmet ABDİOĞLU, Murat ARSLAN, ve Abdullah 

ÖZTÜRK tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

Giresun merkez Huzur Evinde kaç kişi kalmaktadır. Fiziki şartları nelerdir? Araştırılması 

ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

10. İl Genel Meclis üyesi Temel IŞIK, Turan KARAMAN ve Mehmet Akif YILMAZ 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Ülkemiz ve 

ilimizde 2021-20222 yılı arı ölümlerinin aşırı bir şekilde arttığı görülmektedir. İlimiz de 

meydana gelen arı ölümlerinin sebebinin araştırılması ile ilgili Tarım Orman 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

11. İl Genel Meclis üyesi Fuat YURT, Mürsel GENÇ ve Mustafa KARAKAYA tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 2021 yılı bütçesinden 

amatör spora ne kadar yardım yapıldığı bu yardımların hangi kulüplere yapıldığının 

araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

12. İl Genel Meclis üyesi Mustafa YILDIZ, Adem ÇAKIR ve Şengül ŞAHİN tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Bölgemiz ve ülkemizin 

ihracat kalemleri arasında önemli bir rolü olan fındık ürününün 2021 yılı ihracatı ile ilgili 

Karadeniz İhracatçılar Birliğinden gerekli bilgi alınması ile ilgili Sanayi Ticaret 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

13. İl Genel Meclis üyesi Mustafa YILDIZ, Hayretti ÖZTÜRK ve Cafer MAVİ tarafından 

müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Duroğlu beldesi 

civarında Giresun Dereli yolu üzerinde 05/01/2022 tarihinde meydana gelen heyelan ile 

ilgili neler yapılabileceğinin araştırılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

14. İl Genel Meclis üyesi Fuat YURT ve Adem ÇAKIR tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz için önemli projelerden olan kültür merkezi 

projesi ne aşamadadır. Uzun zamandır gündem de olan bu projenin son durumu nedir? 

Araştırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

15. İl Genel Meclis üyesi Abdullah ÖZTÜRK, Mehmet ABDİOĞLU, Muttalip PATAN ve 

Fatih CANSIZ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

İl Özel İdaresinin iş makinelerinin 2021 yılında hangi ilçelerde ne kadar çalıştığı ve hangi 

ilçelerde çalışmadığı araştırılarak 2022 yılında çalıştırılmayan ilçelere öncelik verilerek 

çalıştırtılması yönünde yolağı komisyonu tarafından planlamasının yapılması ile ilgili 

Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

16. İl Genel Meclis üyesi İbrahim ERHAN, Murat ARSLAN, Abdullah ÖZTÜRK ve Mehmet 

ABDİOĞLU imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Eynesil ilçesinde 

bulunan ilçe stadı ve kapalı spor salonunun ilçenin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? Fiziki 

şartları nedir? Eksikleri var mıdır? İlçede gençlerin ihtiyaçlarına cevap verebilmekte midir? 

Konunun araştırılması ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi. 

 

17. İl Genel Meclis üyesi Mehmet Akif YILMAZ, Ahmet Salih BAL, Ali ÇOLAK ve Turan 

KARAMAN tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; 

İlimiz genelinde çöp toplama işini özel idare haricinde hangi ilçede belediyeler tarafından 

yapılmaktadır? Ayrıca Şebinkarahisar ilçemizde hiç çöp konteynırı yoktur ilgili komisyon 

tarafından gerekli çalışma yapılması ile ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

                                                         

./.. 
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18. İl Genel Meclis üyesi Ali ÇOLAK ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis 

Başkanlığına verilen önergede; Giresun il özel idaresinde engelli kadın erkek vatandaşlarımız ile 

ilgili özel idaremiz uhdesinde yapılan yatırımlardan engelli vatandaşlarımız düşünülerek onların 

yaşamını kolaylaştıracak imalat ve projeler nelerdir? Bu hizmetlerde bu hassasiyetler düşünülüyor 

mu? Yapılan yollar ve duvar imalatları veya diğer yatırımlarda engelli vatandaşlarımızın 

kullanımlarına uygun mudur ? Araştırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

19. İl Genel Meclis üyesi Uğur ERARSLAN, Elaaddin ÖNAL ve Mehmet ABDİOĞLU 

tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun 

Şebinkarahisar arasındaki yol güzergâhında yapımı devam eden 6,6 çift tüp tünelin birinci 

tüpü geçici olarak hizmete açılmış diğer tüplerde çalışma devam etmektedir. Tünel 

yapımının ne zaman biteceği ve çalışmaların hangi düzeyde olduğu ile ilgili gerekli 

bilgilerin meclisimize sunulmasına. Tünelin hizmete açılması ile birlikte çevresinde imar 

yapılanması olup olmadığının araştırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

20. İl Genel Meclis üyesi Mustafa YILDIZ, Fuat YURT ve Adem ÇAKIR tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Şehirlerde Emniyet Müdürlüklerinin kurmuş olduğu 

kamera ve mobese sistemleriyle suçlulara hemen ulaşıldığı, trafik ihlallerini önlediği ve caydırıcı 

olduğu gözlemlenmektedir. Köylerimizde özellikle kış aylarında nüfus azalmakta ve buna bağlı 

olarak ta hırsızlık olayları meydana gelmektedir. Bu nedenle köylerimizin; grup yolu bağlantıları ve 

anayola çıkış noktalarında kamera ve mobese sistemi kurulabilmesi için yapılabilecek çalışmaların 

araştırılması ile ilgili AR-GE Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

21. İl Genel Meclis üyesi Fatih KILIÇ ve Temel IŞIK tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis 

Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Yağlıdere İlçesi Şehit Enver Şahin Ortaokulunun tuvalet ve 

lavabolarında su kaçakları mevcut olup, bu durumun kalebodur ve fayanslarda kopmalara yol 

açmaktadır. Ayrıca elektrik tesisatının eski olduğu sık sık elektrik arızalarının meydana geldiği 

tuvaletlerden alt katlara su sızmakta ve saç tavanları çürütmektedir. Bu durumun araştırılarak 

mevcut okulun bakım ve onarımının yapılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

22. İl Genel Meclis üyeleri Adem ÇAKIR ve Fuat YURT tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis 

Başkanlığına verilen önergede; Afet gören ilçelerdeki resmi kurum binalarının inşaat 

çalışmalarının ne aşamada olduğunun araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

23. İl Genel Meclis üyeleri Şengül ŞAHİN, Adem ÇAKIR ve Mustafa YILDIZ tarafından müşterek 

imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi 

Beyazıt köyü arasında 11 köyün kullandığı grup yolunun Şenlik köyü yol ayrımında 05/01/2022 

tarihinde meydana gelen heyelan sonucunda yol ulaşıma kapanmıştır. Bölgede meydana gelen 

heyelan ile ilgili neler yapılacağının araştırılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

24. 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 hususunun görüşülmesi.  

 

25. Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi ve 03/12/2020 tarihinde 

uygulamaya giren “ Giresun İl Özel İdaresi İmza Yetkileri Yönergesinin” Genel Sekreterlik 

Tarafından İmzalanacak Yazılar ve Onaylar Başlıklı 12/40 maddesi gereğince tabloda belirtilen 

gider tertipleri arasında ödenek aktarılması hususunun görüşülmesi.  

./.. 
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26. Tirebolu ilçesi Kuskunlu köyünde tapu sicilinin 110 ada 30 parsel numarasında kayıtlı 

1081,98 m² yüzölçümlü taşınmazın tamamının kamulaştırılmasının Kuskunlu Köyü 

Muhtarlığınca karşılanmak üzere satın alınması hususunun görüşülmesi. 

27. İdaremiz tarafından hazırlanan, Giresun İl Özel İdaresi Memur Personelin Atama ve Yer 

Değiştirmesine Dair Yönetmeliğin 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun 10 uncu 

maddesinin (k) bendi gereğince görüşülmesi. 

 

28. 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 hususunun görüşülmesi. 

 

29. İlimiz Merkez Orhaniye Köyünde, tapu sicilinin 152 ada 10 parsel numarasında kayıtlı 

taşınmaz üzerine yaptırılan 3500 kişilik kapalı spor salonu binasının bulunduğu alanda tek 

köprü geçişi bulunması, mevcut kadastral yolun dar olması, nedeniyle mevcut kadastal 

yolun genişletilmesine ve karayolu bağlantısının arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

amaçla, kapalı spor salonu binasının bulunduğu alana ulaşan mevcut kadastral yol 

güzergahındaki Orhaniye Köyünde tapu sicilinin 154 ada 1 parsel, 152 ada 1,3,12 ve 21 

parsel numarasında kayıtlı taşınmazların bir kısmının satın alınması hususunun 

görüşülmesi. 

 

30. İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının İlgi yazısında güçlendirme 

maliyeti yeniden yapım maliyeti oranına göre ekonomik olmadığı değerlendirilen 

Hükümet Konakların 30 gün içerisinde ilgili mevzuat çerçevesinde boşaltılarak çevre, can 

ve mal emniyet açısından derhal yıkılması talimatı gereğince, Mülkiyeti Giresun İl Özel 

İdaresine ait, Hükümet Konağı olarak kullanılmakta olan 120 ada 4 nolu parsel 

numarasına kayıtlı 987,16 m² yüzölçümüne sahip taşınmaz üzerinde bulunan binanın 

yıkım işleminin tamamlandığı, Yeni Hükümet Konağı yapacak başka bir arsa 

bulunmadığından dolayı Hükümet Konağı yapmak üzere Milli Emlak’a devredilmesi 

talep edilmiştir. Söz Konusu taşınmazın Yeni Hükmet Konağı yapmak üzere Maliye 

Hazinesi adına bedelsiz taşınmaz devri yapılması hususunun görüşülmesi. 

31. Dilek ve Temenniler. 

32. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

                                                                                                                     Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                      Meclis Başkanı     


