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   S.N                                                                                                            GÜNDEM KONULARI 

1- Açılış ve yoklama. 

 

2- Bir evvel ki toplantıda alınan kararların İl Genel Meclis Üyelerine dağıtılması. 

 

3- Bir evvel ki toplantı tutanaklarının okunup oylanması. 

 

4- İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 148 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel İdaresi 

ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak çalışması ile çiftçilerimize dağıtılan sebze fidelerinin yerinde 

incelenerek, yapılan bu çalışmanın çiftçilerimize sağladığı kazanımların araştırılmasına ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Tarım Orman ve Hayvancılık 

Komisyonundan gelecek olan raporun görüşülmesi. 

 
5- İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 149 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize bağlı, 

Kadirli İlçesi, İlbistanlı Köyünde bulunan Hasandede Türbesinin turizme kazandırılmasına ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Turizm ve Gençlik Spor Komisyonu ile Ar-

Ge Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 

 
6- İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 150 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz Merkeze 

bağlı, Kazmaca Köyünün imar planı olmadığından köy yerinin imar planının yapılması işinin, İl Özel 

İdaresinin 2018 yılı yatırım programına alınarak yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve 

inceleme yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Hizmetleri 

Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 

 
7- İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 151 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize bağlı 

köylerde yaz aylarının gelmesi ile oluşan sivrisineklere karşı mücadele kapsamında İl Özel İdaresi 

tarafından gerekli ilaçlama faaliyetlerinin yapılıp yapılmadığının araştırılmasına ait verilen önergenin, 

gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonundan gelecek 

olan raporun görüşülmesi. 

 
8- İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 152 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; Osmaniye İl 

Müftülüğü tarafından yürütülmekte olan İlimiz genelinde yaz Kuran kurslarına katılan öğrenci sayısının 

araştırılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Eğitim Kültür ve 

Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Ar-Ge Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 

 
9- İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 153 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz Merkezde 

bulunan küçük sanayi sitesinin kurulu olduğu alandan başka bir alana taşınması ile ilgili bir çalışmanın 

olup olmadığının araştırılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Sanayi ve Ticaret Komisyonundan gelecek olan raporun görüşülmesi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

10- İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 154 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; Nükleer Enerji 

Santrallerin ülkemize sağlayacağı katkıların ve ülkemizde yapılması planlanan Nükleer Enerji 

Santralleri ile ilgili gerekli araştırma çalışmalarının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma 

ve inceleme yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları 

Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 

 
11- İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 155 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; 7020 sayılı 

Kanun’un Geçici 1’nci maddesi kapsamında; Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını 

hurdaya çıkarılmaları kapsamında İl Özel İdaresine teslim edilen araç sayılarının belirlenmesine ait 

verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonundan gelecek olan 

raporun görüşülmesi. 

 
12- Dilek ve Temenniler. 

 

13- Kapanış                                          

                                                                                                                                 Mehmet ALTUN 

                                                                                                                       İl Genel Meclis Başkanı 


