
  
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI NİSAN AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 02,03,04,05,06/04/2018 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. Ġlimiz Eynesil Ġlçesi Kekiktepe Köyünde mülkiyeti Amber Çay Sanayi ve Ticaret A.ġ ait 

onaylı imar planı bulunan 103 ada 31 parsel nolu taĢınmaz üzerinde bulunan üretim 

tesisinin ihtiyaçlarını gidermek üzere komĢu bitiĢik tapu sicilinin 103 ada 29 ve 8 parsel 

nolu taĢınmazlar için de revizyon ve ilave imar planlarının onaylanması ile ilgili Ġmar ve 

Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

7. Ġl Genel Meclis Üyesi Fatma YAZICI ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlçemiz Doğankent de evde bakım alan yaĢlı ve engelli hastaların incelenmesi 

ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

önergede; Ġl Genel Meclisinin ĠçiĢleri ve ÇeĢitli ĠĢler Komisyonunun 4 yıl içerisinde 

yapmıĢ olduğu komisyon çalıĢmalarının bir arada toparlanıp kitap haline getirilmesi için 

ne gibi çalıĢmalar yapılabileceği ile ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi. 

 

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

verilen önergede; Hastanelere bakım maaĢı almak için ağır hastalara rapor verilmesi için 

yapılan müracaatlarda 2-3 ay gibi ileri bir tarihe gün verildiği söylenmektedir. Bu 

hastaların mağduriyetlerinin giderilmesi ve hastanelerdeki bu durumun araĢtırılması ile 

ilgili Çevre Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

10. Ġl Genel Meclis Üyesi Yakup ÖZACAR ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Kadastro çalıĢmaları arazilerde yapılırken heyet kimlerden teĢekkül eder. Bir 

kiĢiye hangi büyüklükte bir arazi ne kadar olmakta ve köy yerleĢim alanlarında bina 

yapılacak ölçeklerde parsel tapuları verilebilmekte midir araĢtırılması ile ilgili önergenin 

ĠçiĢleri ÇeĢitli ĠĢler Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

11. Ġl Genel Meclis Üyesi Fatma YAZICI ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlçelerimizde çöp toplanmayan yerler var mı varsa toplanması için ne gibi 

çalıĢma yapılabilir çöp kamyonu olmayan Ġlçelerimiz var mı araĢtırılması ile ilgili Ar-Ge 

Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

önergede; Ġlimiz Görele Ġlçesi YeĢiltepe mahallesinde yapılan anaokulu inĢaatı bittiği 

halde neden eğitim öğretime açılmadığı konusunun araĢtırılması ve ilçemizde bulunan 80. 

Yıl anaokulunun eksikliklerinin tespit edilmesi ile ilgili konuların araĢtırılması ile ilgili 

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

./.. 
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13. Ġl Genel Meclis Üyesi Ġdiris BAHADIR ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlçemiz Güce Tekkeköyü’nün geldisinin Osmanlı dönemine ait tekke ve 

zaviyelerden geldiği söylentisinin araĢtırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

imzalı verilen önergede; 2017 YILI Özel Ġdare bütçesinden Ġlçelere ayrılan KHG Birliği 

hisselerinin ne kadarının ilçesine aktarıldığının araĢtırılması ile ilgili Plan Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

verilen önergede; Giresun Ġlimizde kurulmuĢ olan kaç tane bal ormanı var, bu ormanları 

rantabl hale getirebilmek için neler yapılabileceğinin araĢtırılması ile ilgili Tarım Orman 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

16. Ġl Genel Meclis Üyesi Tahsin DERVĠġOĞLU ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Ġlimiz Merkez ve Ġlçe KHGB’nin Köydes ödenekleri ile Ġl Özel Ġdare 

bütçesinden ayrılan paylar haricinde yapılan iĢler ve ödemelerin araĢtırılması ile ilgili Ar-

Ge Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

17. Ġl Genel Meclis Üyesi Ali PEHLĠVAN ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlimizin geliĢmesinde ve kalkınmasında destek olan KOSGEB’in 2017 yılı 

içinde desteklediği projelerin neler olduğu, hangi sektörde olduğu, projelerden kaç bay-

bayanın faydalandığının araĢtırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

18. Ġl Genel Meclis Üyesi Ömer Mustafa YILMAZ ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Ġlimizde üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin barındığı özel öğrenci 

yurtlarının ilçelere göre dağılımının araĢtırılması. Piraziz Ġlçesinden baĢlayarak yurtların 

fiziki güvenliği ile Gıda ve Beslenme güvenliğinin araĢtırılması ile ilgili Sanayi Ticaret 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

19. Ġl Genel Meclis Üyesi Uğur ERASLAN ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Ġlimiz ġebinkarahisar Ġlçesi genelinde afete maruz kalan köylerimizde çevre 

Ģehircilik ve afet iĢleri müdürlüğünce bazı çalıĢmalar olmuĢtur. Ancak bugüne kadar bir 

geliĢme olmamıĢtır. Konunun araĢtırılması ile ilgili Afet Erozyon Kontrol Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

20. Ġl Genel Meclis Üyesi Ali GÜRSOY ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Giresun Ġli Piraziz Ġlçesi sınırlarında bulunan tüm köylerin yerleĢik alan 

çalıĢmaları sonrası yapılan yeni yolların yerleĢik alan haritalarına iĢlenip iĢlenmediği ile 

ilgili imar çalıĢmasının yapılıp yapılmadığının araĢtırılması ile ilgili Yol ağı 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

21. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) "YeĢil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm 

Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı" teklif çağrısına yönelik Ġl 

Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlıkları devam eden Görele Ġlçesi ÇavuĢlu 

Bölgesinde Katı Atık Bertaraf Tesisi çevresinde "Katı Atık Bertaraf Tesis Alanı ve 

Çevresi GüzelleĢiyor YeĢil Yol GüzelleĢiyor” isimli projenin yaklaĢık maliyet bedeli ekli 

raporda yer almakta olup, projenin %60'lık bedeli hibe olarak DOKA'dan, geriye kalan 

%40'lık kısmının da eĢ-finansman tutarının Ġl Özel Ġdaresi tarafından karĢılanması 

hususunun görüĢülmesi. 

 

./.. 
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22. Ġlimiz Dereli Ġlçesi Alancık köyünde tapu sicilinin 174 ada 1 parsel ve 176 ada 16 parsel 

numaralı taĢınmazlar üzerine Turistik Tesis yeri için hazırlattırılan imar planlarının 

onaylanması hususunun görüĢülmesi.  

 

23. Dilek ve Temenniler. 

 

24. Gelecek birleĢimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

 

Abdullah MürĢit GÜREL          

                                                                                                                   Meclis BaĢkanı 

 

 

 

 


