
İL GENEL MECLİSİNİN 2017 YILI KASIM AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 01-28/11/2017 tarihleri arası) 

G Ü N D E M  

1. Yoklama. 

2. Geçen birleĢime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

3. 2018 Yılı Performans Planı ve Özel Ġdare Bütçe tasarısının incelenmek üzere Bütçe 
Komisyonuna havale edilmesi. 

4. Ġl Genel Meclis Üyesi Adem ÇAKIR ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlimiz Merkez ve KeĢap Ġlçemiz köy ve Ģehir yerleĢim alanında veya yakın 

bölgelerinde insanımızın yaĢamını sağlık bakımından menfi olarak etkileyen ahırlar ve 

mandıralar varmıdır? Varsa çözümü için neler yapılacağı ile ilgili Çevre ve Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

5. Ġl Genel Meclis Üyesi Resul ÖZDEMĠR ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlimize bağlı 16 Ġlçe 549 köy çöpleri toplama hizmetleri, bu atıkların bertaraf 

edilmesi mevcut konteynerlerin nasıl korunduğunun Ġlçe Ġlçe araĢtırılması ile ilgili Çevre ve 

Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

6. Ġl Genel Meclis Üyesi Arslan NĠZAMOGLU ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Görele Ġlçemizde bulunan Mehmet GÜREL ilkokulu bahçesine yapılan 

anaokulu inĢaatı nedeni ile okulun öğrencilerine tehlike arz etmektedir. Önleyici tedbirlerin 

alınıp alınmadığı okulun genel durumunun incelenmesi ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve 

Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

7. Ġl Genel Meclis BaĢkanı Abdullah MürĢit GÜREL ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Kısıtlı bütçe harcamaları kapsamında harcama kalemleri azaltılırken, 

tasarruf tedbirleri ve gayrimenkul satıĢları yapılırken bazı köylerde “köy konakları” 

inĢaatları yaptırılarak idaremiz ilave borç yükü altına girmekte olduğu, plansız, programsız 

ödeneği olmayan bu tür iĢler varmıdır, “özellikle Ģahsıma Espiye Ġlçesinde yaptığı inĢaatın 

bedelini alamadığını söyleyen telefonla arayan müteahhidin durumunun araĢtırılması ile 

ilgili Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

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

önergede; Ġl Özel Ġdaresine ait harcamaların hangi kuramlara ne kadar tutarı olduğu, ilgili 

kurumların bağlı bulunduğu bakanlıklardan ne kadar ödenek talep edildiğinin araĢtırılması 

ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

9. Ġl Genel Meclis Üyesi Çetin ÇAKIROĞLU ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Giresun Ġl Özel Ġdaresine ait gayrimenkullerden kirada ve tahsis olan 

bütün mülklerin listesinin çıkarılması ayrıca tahsis ve kira senelerinin kaç yıl olduğunun 

araĢtırılması, kirada olanların kira borçlarının ne kadar olduğunun araĢtırılması ile ilgili 

Ar-Ge Tarife ve Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

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

önergede; 11.09.2015 tarihli 2015/231 kadro iptal-ihdas kararının yeniden gözden 

geçirilerek, özellikle iptal edilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün aktif hale getirilmesinin 

araĢtırılması ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 
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11. Ġl Genel Meclis Üyesi Gürsel YILMAZ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlimiz Ġlçeleri arasında bir Ġlçe köyünden diğer bir ilçe köyüne bağlantı yollan 

mevcuttu. Bu yolların iyileĢtirilmesi hususunda finansman yönünden neler yapılabilir. 

Böyle yolların yapılmasıyla ilçeler arası sirkülasyon artırılabilir. Bir ilçe köyü diğer bir ilçe 

merkezine pazara inebilir dolayısıyla ekonomik bakımından ilçeler birbirlerini 

destekleyebilirler. Bu durumun gerçekleĢtirilmesi sağlanabilmesi ile ilgili ĠçiĢleri ÇeĢitli 

ĠĢler Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

12. Ġ1 Genel Meclis BaĢkanı Abdullah MürĢit GÜREL ve arkadaĢları tarafından müĢterek 

imzalı verilen önergede; Ġlimiz Çanakçı Ġlçesinde defin edilen Ģehidimizin mezarının 

onarılmakta olduğu ve çevre düzenlemesi yapılması için Ģadırvan ve tuvaletin baĢka bir 

alana çekilmesi için Ġl Özel Ġdaresinin yapabileceği ek bir çalıĢmanın uygun olup 

olmayacağının araĢtırılması ile ilgili ĠçiĢleri ve ÇeĢitli ĠĢler Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi. 

13. Ġl Genel Meclis Üyesi Ahmet Cemal KARADENĠZ ve arkadaĢları tarafından müĢterek 

imzalı verilen önergede; Ġlimiz Bulancak Ġlçesinde bulunan köylerimizin yerleĢik alan 

çalıĢmalarında tamamlandıktan sonra yapılan yeni yol ağı ve imar yollarının yerleĢik alan 

üzerinde gösterilip köy yerleĢik alanlarının revize edilmesi ile ilgili Ġmar ve Bayındırlık 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

14. Ġl Genel Meclis Üyesi ġenay DOMA tarafından imzalı verilen önergede; Ġlimizde pazarcılık 

yapan kadınların sosyal-ekonomik-kültürel durumlarının tespit edilmesi, aile içinde 

fonksiyonları ve yaĢadıklarının toplumsal cinsiyet eĢitliği açısından değerlendirilmesi ile 

ilgili Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

15. Ġl Genel Meclis Üyesi Hayrettin ÖZTÜRK tarafından imzalı verilen önergede; Ġlçemiz 

Espiye köy muhtarlarının yolağı taleplerinin karĢılanması için gereken çalıĢmaların 

yapılması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

16. Ġl Genel Meclis Üyesi Kahir TALIÇ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Dereli Ġlçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Müdürlüğünün yapmıĢ 

olduğu faaliyetler nelerdir? Ayrıca evde yatan hastaların yerinde ziyaret edilmesi ile ilgili 

Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

17. Ġl Genel Meclis Üyesi Mehmet ABDĠOĞLU ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Ġlimiz Espiye Ġlçesi sınırları içerisinde bulunan kent ormanına ulaĢımın 

mesire alanının halihazır durumu ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca ve Strateji 

Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

18. Ġl Genel Meclis Üyesi Mustafa GELDĠ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlimizde bulunan okul sporları dalında ne kadar kız ve erkek öğrenci sayıları 

vardır. Okul sporlarına baĢvuran okul sayıları bu sporcuların malzemelerinin nasıl 

karĢılandığı ile ilgili Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 
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19. Ġl Genel Meclis Üyesi Mustafa GELDĠ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Giresun Merkez ve Ġlçelerinde Ġl Özel Ġdaresi kayıtlarında bulunan 

gayrimenkullerin kirada ve tahsis olanlar dahil kullanılmayanların tespiti yapılarak satıĢları 

ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunca ve Ar-Ge, Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 

20. Ġ1 Genel Meclis Üyesi Ziya KÖSE ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlimiz genelinde toprak analizleri neticesinde tarımsal alanlarımızın 

eksikliklerinin neler olduğu tahlil sonuçlarını da hangi tür gübre veya mineraller tavsiye 

edilmektedir. Konunun araĢtırılması ile ilgili Tarım ve Orman Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi. 

21. Ġlimiz Görele Ġlçesi Ġsmailbeyli Köyünde taĢımalı eğitimden dolayı kapalı bulunan 

Ġlköğretim Okulu binasının özel okul yapmak için 10 yıllığına kiraya verilmesi hususunun 

görüĢülmesi. 

22. Ġlimiz Çamoluk Ġlçesi KurtuluĢ Mahallesinde, mülkiyeti idaremize ait tapu sicilinin 120 ada 

4 parsel numarasında kayıtlı 989,04 m2 yüzölçümlü 4 katlı kargir bina ve arsası vasıflı 

taĢınmaz üzerinde bulunan halen Hükümet Konağı olarak kullanılan özel idare hizmet binası 

ve lojmanın satıĢı hususunun görüĢülmesi. 

23. 2016 Yılı SayıĢtay Denetim Raporunun 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun 38.maddesi 

gereğince Ġl Genel Meclisinin bilgisine sunulması. 

24. ġebinkarahisar Ġlçesi Erentepe köyü, YerleĢik Alan tespit iĢleminin yapılması hususunun 

görüĢülmesi. 

25. Çamoluk Ġlçesi Ozan köyü, YerleĢik Alan tespit iĢleminin yapılması hususunun 

görüĢülmesi. 

26. Konut DıĢı Kentsel ÇalıĢma Alanları Amaçlı imar planı onayı hizmet bedeli tarifesinin 

görüĢülmesi. 

27. Alucra Ġlçesi Mesudiye Mahallesinde tapu sicilinin 112 ada 25 parsel numarasında kayıtlı 

taĢınmazın Alucra Belediyesine tahsisi yönünde alınan Ġl Genel Meclisi Kararının iptali ile 

bu taĢınmazın satıĢı hususunun görüĢülmesi. 

28. Dilek ve Temenniler. 

29. Gelecek birleĢimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

      Abdullah MürĢit GÜREL 

                                                                                                        Meclis BaĢkanı 


