
  
İL GENEL MECLİSİNİN 2018 YILI ŞUBAT AYI 

TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ 

(Valilik Toplantı Salonu 05,06,07,08,09/02/2018 tarihleri arası) 

    

G   Ü   N   D   E   M 
 

1. Yoklama. 

 

2. Geçen birleĢime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. 

 

3. Ġdaremiz bünyesinde personele dayalı hizmet alımıyla çalıĢtırılmakta olan taĢeron iĢçiler, 

yine idaremiz tarafından kurulacak olan Anonim ġirkette süresiz süreli iĢçi statüsünde 

çalıĢtırılacaktır. Anonim ġirket Esas SözleĢme taslağı çerçevesinde, hissesinin tamamı 

Giresun Ġl Özel Ġdaresine ait olan Anonim ġirket kurulması ve kurulacak olan Ģirketin 

kurulum aĢamasında tüm iĢ ve iĢlemleri gerçekleĢtirmek için imza yetkilisi olarak 

Ġdaremiz Genel Sekreteri Hüseyin TAġKIN’ın görevlendirilmesi hususunun görüĢülmesi. 

 

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

önergede; Ġlimizde Sanayi Odasına kayıtlı 2017 yılı üye sayısı ne kadardır? Ayrılan üye 

var mıdır? 2017 yılı içinde yeni üye kaydı olup olmadığı? Konusunda araĢtırma yapılması 

ile ilgili Sanayi Ticaret Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

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

önergede; Çanakçı Ġlçesinde evde bakım alan ve engelli hastalarınızın bakılıp 

bakılmadığının ve sağlık durumlarının incelenmesini ile ilgili Sosyal Hizmetler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

6. Ġl Genel Meclis Üyesi Ġdris BAHADIR ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı verilen 

önergede; Güce Ġlçesi Boncukçukur Köyü dere içi mevkiine yol yapılabilmesi için yol 

ağına dahil edilmesi ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

7. Ġl Genel Meclis Üyesi Abdüsselam ÇAĞIRICI ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Bulancak Ġlçesi köy yerleĢik alanları içerisinde açılmıĢ olan fiili 

yolların tamamının güncellenmesi ve planlanması için bir çalıĢma yapılıp meclise bilgi 

verilmesi ile ilgili Ġmar Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

önergede; Ġlimiz Yağlıdere Ġlçesinde restorasyonu yapılan tarihi kemer köprünün 

ayaklarının kenarlarını özel bir firma tarafından yıkılarak yapması gerekirken 1,5 yıldır 

yapılmadığı ile ilgili Kültür Turizm Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.. 

 

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

önergede; 2018 Ocak itibariyle Ģehrimizin çevre kirliliği sağlıklı yaĢamımızı tehdit 

etmekte midir? Kirlilik yaĢamımızı tehdit ediyorsa kirliliğe karĢı nasıl önlem alınabilir? 

Ayrıca sağlıklı yaĢam için hangi önlemler alınabilir? AraĢtırılması ile ilgili Çevre Sağlık 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

verilen önergede; Ülkemiz genelinde baĢlatılan ekonomiye katkı sağlamak amacı ile 

bütün illerde uygulamaya konulan Ġġ-KUR tarafından düzenlenen giriĢimcilik 

kurslarından ne kadar bay ve bayan yararlandığı, yararlananların ekonomik katkılarının 

AraĢtırılması ile ilgili Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 

 

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

önergede; Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Ġl Özel Ġdaresi yatırım proğramında bulunan 

2017 Yılı yatırımlarıyla ilgili hangi iĢlerin bitirildiği, hangi iĢlerin ise 2018 yılına 

aktarıldığı yapılan iĢlerle ilgili ne gibi sıkıntılar olduğu ile ilgili Milli Eğitim Gençlik ve 

Spor Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

önergede; Ġlimiz Tirebolu Ġlçesine Erzincan’dan baĢlayarak GümüĢhane üzerinden 

gelmesi düĢünülen tren yolunun gerçekten stratejik planlaması yapılmıĢ mıdır? 

Karadeniz’i Güney illerimize bağlayacak olan bu proje ne aĢamadadır. AraĢtırılması ile 

ilgili Strateji Planlama Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.. 

 

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

önergede; Ġdaremize bağlı Kültür Müdürlüğünün 2017 yılı içinde Ġl Özel Ġdare 

bütçesinden yapılan yatırımların olup olmadığının araĢtırılması ile ilgili Plan Bütçe 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.           

 

14. Ġl Genel Meclis Üyesi Fikret KARAARSLAN ve arkadaĢları tarafından müĢterek imzalı 

verilen önergede; Ġlimiz Çanakçı Ġlçesi Düzköy Armutdüzü mahallesinde meydana gelen 

heyelan nedeniyle yol ve evlerde tehlike oluĢturduğundan neler yapılabileceğinin 

araĢtırılması ile ilgili Afet ve Erozyon Kontrol Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi. 

       

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

önergede; Ġklim değiĢikliği bölgemizi hangi hususlarda etkilemektedir. Etkilediği 

hususlara karĢı hangi önlem alınabilir araĢtırılması ile ilgili ĠçiĢleri ve ÇeĢitli ĠĢler 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

önergede; 2017 yılı içerisinde Kümbet, Kulakkaya, BektaĢ vs. gibi diğer yayla 

bölgelerimizdeki turistik tesisleri kaç kiĢi ziyaret ve konaklama yapmıĢtır. Ayrıca yeni 

turistik tesis çalıĢmaları var mıdır araĢtırılması ile ilgili Kültür ve Turizm Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi. 

 

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

önergede; Ġlimizde bulunan Fındık AraĢtırma Enstitüsü Kurumu 400-500 rakımı 

geçmemek üzere Ġlçelerimizde bulunan hazine yerlerinde fındık gen bahçeleri oluĢturmak 

istemektedir. Milli Emlak ve Ġlçe Mal Müdürlükleri ile görüĢülerek bu konuda neler 

yapılabileceğinin araĢtırılması ile ilgili Tarım ve Orman Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi. 

 

18. Ġdaremize ait Tirebolu Ġlçesi Kilitli Parke Tesisinde üretilecek malzemelerin 2018 yılı 

satıĢ fiyatının belirlenmesi ile ilgili Ar-ge Tarife Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi.  

 

19. Ġdaremize ait Tirebolu Ġlçesi Konkasör (Kırma-Eleme) Tesisinde üretilecek malzemelerin 

2018 yılı satıĢ fiyatının belirlenmesi ile ilgili Ar-ge Tarife Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi.  

   

20. Ġlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren Sıhhi ve Gayrisıhhi iĢyerlerinin ruhsatlandırılması 

ile ilgili 2018 yılı ücret tarifelerinin ile ilgili Ar-ge Tarife Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi.   

 

./.. 
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21. Ġl Özel Ġdaresi bünyesinde imar ile ilgili gerçekleĢtirilecek (ifraz-tevhit, halihazır harita, 

imar planı, inĢaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi kontrol tarifeleri vb.) 2018 yılı 

hizmet bedeli tarifesinin belirlenmesi ile ilgili Ar-ge Tarife Komisyonunca hazırlanan 

raporun görüĢülmesi.      

 

22. Ġl Genel Meclis Üyesi Hamit KARAOĞLANOĞLU ve arkadaĢları tarafından müĢterek 

imzalı Ġl Genel Meclis BaĢkanlığına verilen önergede; Giresun Ġli Burunucu Köyü yolağı 

07 nolu Devlet Karayolundab baĢlayıp 19.02 nolu Melikli yolu 20 nolu ciritli yolu 25-26 

nolu Ġnece Merkez, Tekmezar’dan geçip 32 nolu yolağı ile birleĢmektedir. Burunucu 

köyü yolunun yerinde incelenerek grup yol ağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca 

hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

23. Ġl Genel Meclis Üyesi Abdullah TEKBAġ ve Kahir TALIÇ tarafından müĢterek imzalı Ġl 

Genel Meclis BaĢkanlığına vermiĢ in oldukları önergede;  Dereli Ġlçesi Eğrianbar Köyü 

Özül Mahallesi ve KeĢap Ġlçesi Çamlıca Köyü bağlantı yolu ve Uzundere Köyü Arka 

Uzundere Mahallesi yolu 88-2 KKN yolu ve Dereli Ġlçesi Süngürtlü Mahallesi 154 KKN 

yolun AĢağı Tespi 155 KKN yola bağlanması-AĢağı-Tespi 155 KKN yoldan 158 KKN 

Alınyatağı yolağına alınması ile ilgili Yolağı Komisyonunca hazırlanan raporun 

görüĢülmesi.  

  

24. Ġl Genel Meclis Üyesi Ömer BAYRAM ve Fikret KARAARSLAN tarafından müĢterek 

imzalı Ġl Genel Meclis BaĢkanlığına vermiĢ in oldukları önergede; Yağlıdere Ġlçesi 

YeĢilpınar Köyü sürlük Mahallesinden Kirazlıbük mevkii yolunun, Yağlıdere Yazlık 

Köyü-KeĢap Ġlçesi Karabulduk bağlantı yolunun yolağına alınması ile ilgili Yolağı 

Komisyonunca hazırlanan raporun görüĢülmesi.  

 

25. Ġlimiz Merkez ve diğer Ġlçelerinde Patlayıcı Madde talebinde bulunan Kamu Kurum ve 

KuruluĢları ile Köy Tüzel KiĢiliklerinin ihtiyacı olan patlayıcı maddelerin temini, 

nakliyesi, ateĢlemesi ve imhasının yapılması karĢılığında alınacak ücretlerin belirlenmesi 

hususunun görüĢülmesi. 

 

26. 2018 Yılında uygulanacak makine ve Ekipman kira bedel tablosunun belirlenmesi 

hususunun görüĢülmesi. 

 

27. Görele Ġlçesi ġafaklı Köyünde tapu sicilinin 119 ada 8 parsel nolu taĢınmaz üzerinde 

bulunan, taĢımalı eğitimden dolayı kapanan Ġlköğretim okulunun eğitim öğretim 

faaliyetlerinde ihtiyaç duyulması halinde geri verilmesi Ģartıyla 10 yıl süre ile kiraya 

verilmesi hususunun görüĢülmesi. 

 

28. Dilek ve Temenniler. 

 

29. Gelecek birleĢimin tarih ve saatinin belirlenmesi. 

 

Abdullah MürĢit GÜREL          

                                                                                                                   Meclis BaĢkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


