
  
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI NİSAN AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 03,04,05,06,07/04/2017 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 
1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleĢime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. Denetim Komisyonu raporunun okunması. 

 

4. 3 (üç) kiĢi Ġl Encümen üyesi seçilmesi. 

 

5. Ġhtisas Komisyonlarının seçilmesi. 

 

6. Ġl Genel Meclis Üyesi Gürsel YILMAZ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Ġlimizden Bölge Müdürlüklerine bağlı kamu 

kurum ve kuruluĢları kaç tanedir, hangi ildedir, Ġlimizde mevcut bulunan bunlara bağlı 

kurumların çalıĢmalarını nasıl etkilemektedir, Ġlimize ve ülkemize ne gibi fayda ve 

zararları vardır, gerekli midir araĢtırılması ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonu ile ĠçiĢleri 

ve ÇeĢitli ĠĢler Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

7. Ġl Genel Meclis Üyesi Ömer HIDIR ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Tirebolu ve Doğankent Ġlçelerimizdeki Emniyet 

noktalarının (Polis-Jandarma) ve trafik akıĢı ile ilgili halkımızın mağduriyetinin olup 

olmadığının araĢtırılması ile ilgili ĠçiĢleri ve ÇeĢitli ĠĢler Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi. 

 

8. Ġlimiz Dereli Ġlçesi, Yaylacık Köyü YerleĢik Alan tespit iĢleminin yapılması ile ilgili Ġmar 

ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

9. Ġl Genel Meclis Üyesi Cafer MAVĠ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Ġlimiz ġebinkarahisar Ġlçesinde bulunan fidan 

üretim tesisinde üretilen fidanların türleri satıĢ ya da bağıĢ Ģartları, nerelere verildiği, 

yıllık üretim miktarları, özel Ģahıs ya da iĢletmelere satıĢ fiyatlarının araĢtırılması ile ilgili 

Tarım Orman Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

10. Ġl Genel Meclis Üyesi Abdullah TEKBAġ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Erozyon nedir, Ġlimizde erozyona maruz 

kalmıĢ ve kalabilecek olan bölgeler var mıdır, bu doğal afeti önlemek için ilimizde ne gibi 

çalıĢmalar yapılmıĢtır araĢtırılması ile ilgili Afet Erozyon ve Kontrol Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

11. Ġl Genel Meclis Üyesi Hayati BAYRAM ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Ġlçemiz Güce Yukarıboynuyoğun köyünün 

bir mahallesinde heyelan meydana gelmiĢ olup yol ulaĢıma kapanmıĢ, okul öğrenci 

servisleri çalıĢmamaktadır. AraĢtırılarak mağduriyetin giderilmesi ile ilgili Afet Erozyon 

ve Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

12. Ġl Genel Meclis Üyesi Ömer BAYRAM ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Ġlimiz ve ilçelerimizde ne kadar ruhsatlı 

silah vardır. Ne kadar ruhsat iptal edilmiĢtir. Vukuatlı sayısı ne kadardır. Bulundurma ve 

taĢıma ruhsatı ne kadardır araĢtırılması ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi.  
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13. Ġl Genel Meclis Üyesi Fazlı DERBEDER ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede;  Ġlimize yapılacak olan Kültür Merkezi 

yerinin müsait olmadığı için baĢka bir kurumla yer takası yapılabilir mi araĢtırılması ile 

ilgili Kültür Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

14. Ġl Genel Meclis Üyesi Ziya KÖSE ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; PaĢakonağı ve Karagölde yapımı devam eden veya 

baĢlayacak olan kıĢ sporları, turistik tesislerin son durumlarının araĢtırılması ile ilgili 

Kültür Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

15. Ġl Genel Meclis Üyesi ġenay DOMA ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Dokap’ın 2017 YeĢil yol projesinin Ġlimiz 

Giresun’da yapım programının araĢtırılması ile ilgili Ar-Ge, Tarife Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

16. Ġl Genel Meclis Üyesi Bekir BAYRAM ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Ġlimiz genelinde bulunan ve faaliyetini 

sürdüren maden iĢletmeleri kum-çakıl ocakları dahil 2016 yılı içinde ne kadar ruhsat harcı 

tahakkuk ettirilmiĢ olup ne kadar tahsil edildiğinin araĢtırılması ile ilgili Sanayi Ticaret ve 

Plan Bütçe Komisyonlarınca hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

17. Ġl Genel Meclis Üyesi Ahmet ġAHĠN ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Giresun Ġli Merkez Ġlçesi Barçaçakırlı köyü 

Gözsözlü mevkiinde bulunan yolun gerekli araĢtırmalar yapılarak yolağına alınması ile 

ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

18. Ġl Genel Meclis Üyesi Arslan NĠZAMOĞLU ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Görele Ġlçesi MenteĢe köyünün Dereboyu 

köy bağlantısı ve Tepeköy köy bağlantısının Terziali Dikmen MenteĢe Dereboyu grup 

yoluna bağlanabilmesi için yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi.  

 

19. Ġl Genel Meclis Üyesi Halil AYDIN ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Ġlçelerimizde bulunan hastanelerin hastalarımıza 

yeterli hizmet veremediğinden ve her branĢta doktor olmadığı için hastalarımız mağdur 

edilmektedir. Ġlçe kriterleri ve nüfus oranları göz önünde bulundurularak hastanelerimizin 

güçlendirilmesi için neler yapılabileceğinin araĢtırılması ile ilgili Çevre Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

20. Ġl Genel Meclis Üyesi Burhan BĠLGE ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; 2016 yılı Ġlçeler KHG Birliklerine Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından Ġlçe Mal Müdürlüklerine aktarılan küçük onarım ödeneklerinin il ve 

ilçelerimize aktarılan tutarların ve yapılan onarımların maliyetlerinin araĢtırılması ile 

ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

21. Ġl Genel Meclis Üyesi Ali Osman KASIM ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Resmi Gazetede yayınlanan özürlülük 

ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki 

yönetmeliğin 18. Maddesine rağmen bazı özürlülerden yeni rapor istenmekte olduğu, 

verilen raporlar neticesinde ilimizde kaç bakıma muhtaç kiĢinin muhtaçlık ödeneğinin 

kesildiğinin araĢtırılması ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 
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22. Ġl Genel Meclis BaĢkanı Abdullah MürĢit GÜREL ve arkadaĢları tarafından müĢterek 

imzalı Ġl Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Ġlimiz Merkez Ġlçesi Batlama 

vadisi içerisinde bulunan köylerin ihtiyacı olan içme suyu için DSĠ tarafından yapılan 

projeler, yapılması düĢünülen projelerin hangi köyleri kapsadığı, maliyeti, yapım 

sürecinin ne aĢamada olduğu, Giresun Merkez köyleri kapsayan ve içme suyu ihtiyacını 

karĢılayacak Aksu vadisi ve diğer vadiler içerisinde düĢünülen baĢka yatırım var mıdır 

araĢtırılması ile ilgili Ar-ge, Tarife Komisyonu ile Ġmar ve Bayındırlık Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 
23. Ġl Genel Meclis Üyesi ġengül ġAHĠN ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı Ġl Genel 

Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; KeĢap Ġlçesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim 
Merkezinde 2016/2017 yılında ne gibi faaliyetlerin yapıldığı bu faaliyetlerden kaç tane 
bay ve bayanın faydalandığı ilçemizde kaç branĢ açıldığı açılan branĢlarda ne gibi 
faaliyetlerin gösterildiği yöremize ne gibi katkılar sağladığı Halk Eğitim Merkezinde ne 
kadar usta öğretici olduğu konularının araĢtırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat EĢitliği 
Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

24. Tirebolu Ġlçesi YeĢilpınar Köyünde yapılacak olan asfalt çalıĢmasına ön hazırlık olarak 
5.000 m3 0-15 filler, 6.000 m3 15-25 kırma çakıl ve muhtelif köylerde yapılacak olan 
beton yol çalıĢması içinde yeteri kadar agrega malzeme, ayrıca 2016 yılı için tahsis edilen 
parkenin tamamı alındığı ve 2016 yılı içerisinde tamamlanamayan okul, cami, köy 
meydanı vb. gibi yerler için 10.000 m2 kilitli parke talebi ile Espiye Kaymakamlığı 2016 
yılı için tahsis edilen parkenin tamamı alındığı ve 2016 yılı içerisinde tamamlanamayan 
okul, cami, köy meydanı vb. gibi yerler için 10.000 m2 kilitli parke daha talebinin 
görüĢülmesi. 

 
25. Ġlimiz Merkez Osmaniye Mahallesinde, tapu sicilinin 197 ada 72 parsel numarasında 

mülkiyeti Ġdaremiz adına kayıtlı taĢınmazın mevcut durumu itibariyle satın alınması 
yönünde talep bulunduğundan satıĢ hususunun görüĢülmesi. 

 
26. Ġlimiz Bulancak Ġlçesi Ġhsaniye Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, tapu sicilinin 5 ada 2 

parsel numarasında mülkiyeti idaremiz adına kayıtlı taĢınmazın satılması hususunun 
görüĢülmesi. 

 
27. Ġlimiz Merkez Aksu Mahallesinde mülkiyetimize ait, tapu sicilinin 440 ada 2 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmaz ile 441 ada 2 parsel numarasında kayıtlı taĢınmazların 
satılması hususunun görüĢülmesi. 

 
28. Ġlimiz Görele Ġlçesi Kumyalı Mahallesinde, tapu sicilinin 24 ada 5 parsel numarasında 

mülkiyeti idaremiz adına kayıtlı taĢınmazın yeniden satılması hususunun görüĢülmesi. 
 

29. Ġdaremiz bünyesindeki araç ve iĢ makinelerinin ekonomik ömrünü tamamlaması 
nedeniyle yenilenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 
5l.maddesinin d bendi gereğince 9.160.000,00 Tl. borçlanılması hususunun görüĢülmesi. 

 
30. TOKĠ tarafından Ġdaremize devredilen Ġlimiz Merkez Ġlçesi Aksu mahallesinde bulunan 

502 ada 47 parsel, 502 ada 48 parsel, 502 ada 50 parsel numarasında bulunan toplam 
3.859,43 m

2
 lik alanın amatör spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere 25 yıllığına 

Giresunspor Derneği’ne tahsisi hususunun görüĢülmesi. 
 

31. Kültür Merkezi yapımında gerekli arsanın temini için Hacısiyam mahallesinde tapu 
sicilinin 1020 ada 306 parsel numarasında mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 
Atatürk Lisesi ve Pansiyon Binası bulunan taĢınmazın, pansiyon binasına isabet eden 
kısmı ile Ġdaremize ait Fevziçakmak mahallesinde bulunan taĢınmaz üzerine yıkılacak 
pansiyon binasına karĢılık yeni pansiyon binası yaptırılarak trampa (becayiĢ) yapılması 
hususunun görüĢülmesi. 

./.. 
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32. Mülkiyeti Ġdaremize ait Güce Ġlçe Özel Ġdare Hizmet Binası zemin katında 5 odada 

hizmet veren Ġlçe Emniyet Müdürlüğü yeni yapılan Hükümet Konağına taĢınacağından, 

boĢalacak yerin Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ.Giresun PTT BaĢmüdürlüğü tarafından 

Güce PTT ġubesi olarak Kurumlarına tahsis edilmesini, tahsis edilmemesi durumunda 

sembolik bedel karĢılığında kiraya verilmesi hususunun görüĢülmesi. 

 

33. Genel Sekreterliğimize ait 28 DC 509 plaka nolu aracın Espiye Ġlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne devredilmesi hususunun görüĢülmesi. 

 

34. Giresun Ġli Piraziz Ġlçesi Güneyköy Köyü adına memba tahsis kararları alınması 

hususunun görüĢülmesi. 

 

35. ġebinkarahisar Ġlçesi Toplukonak Köyü 174 ada 13 parselde ve 174 ada 17 numaralı 

taĢınmazlar üzerine Gül Yenilenebilir Elektrik ve Enerji Üretim A.ġ. Çimen Yenilenebilir 

ve Enerji Üretim A.ġ.ve ġGK Elektrik ve Enerji Üretim A.ġ. Ģirketleri tarafından yapımı 

planlanan lisanssız güneĢ santrali yeri ile ilgili Ġl Genel Meclisi kararında bahsedilen  ilgi 

taĢınmazlara ait üst kurma hakkını belirten tapu belgeleri Ģehir plancısı tarafından 

hazırlanan imar planı baĢvuru dosyasına eklenerek ve planda gösterilen ulaĢım yolları ilgi 

taĢınmazlar üzerinde gösterilerek Ġdaremize sunulduğundan yeniden görüĢülmesi. 

 

36. ġebinkarahisar Ġlçesi Altınova Köyü 125 ada 3 parselde ve 126 ada 3 parsel, Altınçevre 

Köyü 165 ada 18 parsel numaralı taĢınmazlar üzerine Kuzey Yenilenebilir Elektrik ve 

Enerji Üretim A.ġ. Gamze Yenilenebilir Elektrik ve Enerji Üretim A.ġ.ve Sera 

Yenilenebilir Elektrik ve Enerji Üretim A.ġ. tarafından yapımı planlanan lisanssız güneĢ 

santrali yeri ile ilgili Ġl Genel Meclisi kararında bahsedilen  ilgi taĢınmaza ait üst kurma 

hakkını belirten tapu belgeleri Ģehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı baĢvuru 

dosyasına eklenerek Ġdaremize sunulduğundan yeniden görüĢülmesi. 

 

37. Giresun Ġl Özel Ġdaresi 15 Temmuz Gençlik Merkezinin güvenliği ve korunması için 5 

kiĢi silahsız özel güvenlik personeli alınması hususunun görüĢülmesi. 

 

38. Ġlimiz Görele Ġlçesi Bozcaali Mahallesinde, tapu sicilinin 333 ada 8 ve 9 parsel 

numarasında kayıtlı mülkiyeti Kenan BULVAR’a ait üzerinde dubleks konut bulunan 

gayrimenkul ile mülkiyeti Ġdaremize ait Kumyalı Mahallesinde, tapu sicilinin 25 ada 5 

parsel numarasında kayıtlı Kaymakam Lojmanı ve arsasının bulunduğu taĢınmazın takas 

edilmesi hususunun görüĢülmesi. 

 

39. Dilek ve Temenniler. 

 

40. Gelecek birleĢimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

         Abdullah MürĢit GÜREL          

                                                                                                         Meclis BaĢkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


