
 

 

İL GENEL MECLİSİNİN 2019 YILI TEMMUZ AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 01,02,03,04,05/07/2019 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 
 

 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleşime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. İlimiz Merkez Melikli Köyünde mülkiyeti Hazineye ait tapu sicilinin 105 ada 31 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazın “Lise Alanı” olan imar durumunun konut alanı olarak 

değiştirilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

4. İl Genel Meclis üyesi İmdat Mürsel ÖNAL ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İl Özel İdaresi tarafından kurularak 

faaliyete geçen Özel İdare Personel A.Ş.nin yapmış olduğu faaliyetler ve çalışmaların 

araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi.  

 

5. İl Genel Meclis üyesi Tuğrul UKUŞ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Yağlıdere İlçesi Hisarcık köyü sınırlarında 

değişik zamanlarda yapılan kadastro çalışmaları esnasında köyün bazı bölgelerinde 

sınırların Keşap İlçesine kaydırıldığının araştırılması ile ilgili İçişleri ve Çeşitli İşler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

6. İl Genel Meclis üyesi Ahmet Salih BAL ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İli Güce İlçesi Akpınar köyü yukarı 

mahalleye giden 2 adet mahalle yolunun yolağına alınması ilgili Yolağı Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi. 

 

7. İl Genel Meclis üyesi Cafer MAVİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Piraziz İlçesine bağlı Haşanşeyh-Alidede bağlantı 

yolunun Piraziz İlçesi yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi.  

  

8. İl Genel Meclis üyesi Hayrettin ÖZTÜRK ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Espiye İlçesi Çepni köy muhtarlığının 

19.06.2019 tarihli yolağı talebi olan Güneyköy alt mahalle ile Çepni köy buruntarla 

mahallesini birbirine bağlayan yolun yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

9. İl Genel Meclis üyeleri grup başkan vekilleri Şengül ŞAHİN, Mehmet YILMAZ ve 

Mustafa DEMİRCİ tarafından müşterek imzalı İl Genel Meclis Başkanlığına verilen 

önergede; İlimizin yoğun bakım ünite eksikliğinden ve yetersizliğinden kaynaklı 

İlçelerimizdeki ve İlimiz Merkezindeki hastaların Erzincan, Sivas ve Fatsa’ya gittiği, 

hastaların ve hasta yakınlarının büyük mağduriyet yaşadığı gözlenmektedir. Bu konunun 

araştırılması ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

  

10. İl Genel Meclis üyesi Fuat YURT ve Murat ARSLAN tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Yağlıdere İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve 

doğal güzellikleri ile İlimiz turizm potansiyelinin artırılması bakımından büyük önem 

taşıyan Gölyanı yaylasının altyapı eksikliklerinin araştırılması ile ilgili Kültür Turizm 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.  
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11. İl Genel Meclis üyesi Elaaddin ÖNAL ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İl Özel İdaresi envanterinde ve İlçelerinde 

bulunan Özel İdareye ait binek aracı, kamyon, yükleyici, greyder, ekskavatör, vagindirik, 

silindir ve diğer araçlardan kaç tane bulunmaktadır. Bu araçlardan kaç tanesi faal durumda 

olduğu ve ne kadarının atıl durumda olduğunun, bu araçların hangi ilçelerde bulunduğunun 

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

  

12. İl Genel Meclis üyesi Ömer CEBECİ ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Sultan Abdülmecit 

zamanında askeri kışla olarak yaptırılan bina, 1960’lı yıllarda onarılarak 1966 yılında 

ortaokul ve lise olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1973 yılından itibaren Tirebolu Lisesi 

olarak 2016 yılına kadar devam etmiştir.2016 yılında Tirebolu Lisesi kapatılmıştır. Bu 

tarihi bina yaklaşık 8000 metrekare alan içerisinde boş ve faaliyetsiz bir şekilde 

durmaktadır. Bu binanın nitelikli bir Fen Lisesi, Anadolu Lisesi veya Turizm Meslek Lisesi 

olarak açılması ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüşülmesi.  

  

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Görele İlçesine bağlı Ada köy, Çalış, 

Hamzalı, Şenlik, Beşirlii, Kırıklı, Sofulu, Esenli, Güvendik ve Yeşildere köyleri grup 

yolunun çalışmalarının araştırılması ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi.  

 

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

Meclis Başkanlığına verilen önergede; Tirebolu İlçemizde bulunan Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğünün hangi ilçelere baktığı, ne gibi çalışmalar yaptığı ve yaptığı bu çalışmaları 

kaç personel ile yaptığının araştırılması ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüşülmesi.  

 

15. İl Genel Meclis Başkanı Ahmet ŞAHİN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimiz Merkez Çiçekli köyü boğacık deresi 10.15 

haneye hitap eden ayrıca değirmen yolu olarak kullanılan derenin üzerinde insan gücü ile 

yapılmış tahta köprü yağışlar dolayısı ile selden zarar görüp yıkılmış, suyun debisi'nin 

yükseldiğinde geçilmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bu köprüyü 2 adet kanser hastası 

başka ulaşım olmadığından kullanmak zorundalar. Bahse konu köprünün yerine daha 

güvenli bir köprü yapılabilmesi ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi.  

 

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

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Görele İlçesi Çavuşlu beldesinde bulunan 

Aksaya ait elektrik dağıtım ve bakım şefliği kapatılarak Eynesil İlçemize bağlanmıştır. 

Bahse konu işletme ile ilgili şefliğinin 16 köy 5 mahalleye baktığı ve kapanmasından dolayı 

mağduriyet doğduğu görülmüştür. Kapatılan şefliğin mülkiyeti kime ait olduğu ve hangi 

amaçla kapatıldığının araştırılması ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi.  
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17. İl Genel Meclis üyesi İmdat Mürsel ÖNAL ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl 

Genel Meclis Başkanlığına verilen önergede; Giresun İl Özel İdaresinin bugünkü durumu 

içler acısıdır. Bizler seçilmiş siyasiler olarak bu durumu analiz edip bu durumdan çıkarmak 

için mücadele etmeliyiz. Bir litre mazot alamayacak duruma gelmiş olan kurumun tekrar 

ayağa kalkıp asli görevine döndürmek için İl Genel Meclisinde gurubu bulunan siyasilerden 

Valilikten ve Mâliyeden görevlendirilecek bir komisyon kurulması ve komisyonun detaylı 

bir çalışması sonucunda çıkacak karara göre hareket edilerek kurumun düzlüğe çıkarılması 

hususuna bakılmalı. Özel İdarenin gayrimenkulleri hep satıldığı halde bu duruma düşmesi 

manidardır. İdarenin hiçbir gelir getirici bir şeyi kalmamıştır. Kurumun iş yaptırdığı 

firmaların dışarda söylemleri işler zayidir. Bu firmaların mağduriyetinin giderilmesi de 

komisyonca incelenmeli bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. Ayrıca; İl Özel idaresinde 

çalışan İşçi personellerin 2 yıldır ikramiyelerini alamadıkları ve İdareyi mahkemeye 

vermişlerdir. Bu konunun araştırılması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

  

18. Gümüşhane İli, Kürtün İlçesine bağlı, Günyüzü ve Üçtaş köylerinin bağlı bulundukları 

ilçeden ayrılarak, İlimiz Doğankent İlçesine bağlanması talebinin görüşülmesi. 

 

19. İl Genel Meclis üyesi Şengül ŞAHİN ve arkadaşları tarafından müşterek imzalı İl Genel 

Meclis Başkanlığına verilen önergede; İlimize bağlı ilçelerin köylere hizmetinde 

kullanılmak üzere Bakanlık tarafından gönderilmiş olan ödeneklerin İlçelere dağıtımında 

hangi kriterlerin esas alındığı, tahsis edici Bakanlığa İlimiz kurumları tarafından hangi 

bilgilerin verildiğinin araştırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüşülmesi. 

 

20. İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Tepeltepe Köyü, Yerleşik Alan tespit işleminin yapılması 

hususunun görüşülmesi. 

 

21. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesinin (l) bendi ve İl Özel İdareleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince, dolu kadro 

değişiklik cetvelinde belirtilen kadronun iptal ve ihdas edilmesi hususunun görüşülmesi. 

22. Dilek ve Temenniler. 

23. Gelecek birleşimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

                                                                                                                     Ahmet ŞAHİN 

                                                                                                                     Meclis Başkanı     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


