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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- 3 Kişilik İl Encümeni Üyesinin gizli oy açık tasnif neticesinde seçilmesi. 

 

5- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Yasasının 16. Maddesi gereğince, İl Genel Meclisi İhtisas 

Komisyonlarının açık oylama ile belirlenmesi. 

 

6- İl Özel İdaresinin 2017 Mali Yılına ait Gelir-Giderler, Hesap iş ve işlemleri ile ilgili Denetim 

Komisyonu raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulması. 
 

7- İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İl Özel İdaresi 

hizmetlerinde kullanılmakta olan araçların türlerine göre ayırımlarının yapılarak toplam araç 

sayısının belirlenerek mevcut araç parkurunun İl Özel İdaresinin ihtiyaçlarına karşılık verip 

vermediğinin araştırılmasına ayrıca ihtiyaç duyulan araç varsa gerekli fiyat araştırmalarının 

yapılarak bütçe imkanları doğrultusuna eksiklerin giderilip araç parkurunun tamamlanmasına ait 

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

olan raporun görüşülmesi. 
 

8- İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 45 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; 

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere 

temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi kapsamında yürütülen 

Sıfır Atık Projesi ile ilgili ilimizde yapılan çalışmaların araştırılmasına ait verilen önergenin, 

gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu ile 

Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 
 

9- İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 46 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimizin 

düşman işgalinden kurtuluş mücadelesinin kutlama törenlerine, milli bilinç ve tarih şuuru ile 

vatandaşlarımızın katılımının arttırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmaların araştırılmasına ait 

verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonundan gelecek olan raporun görüşülmesi. 
 

10- İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 47 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Merkeze bağlı, Sarpınağzı 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 Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile İmar ve 

Bayındırlık Hizmetleri Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 
 

 



 

 

11- İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 48 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimizde 

yetişen tarla ürünlerinin ilçelere göre dağılımının araştırılarak elde edilen tarım ürünlerinin verim 

ve üretim değeri hakkında gerekli araştırma çalışmalarının yapılmasına ait verilen önergenin, 

gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonundan 

gelecek olan raporun görüşülmesi. 
 

12- İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; Kadirli 

Organize Sanayi Bölgesinin ne zaman kurulduğu, ne kadar alan üzerinde kurulduğu, organize 

sanayide kaç adet fabrika bulunduğu ve mevcut fabrikaların hangi alanlarda üretim yaptıklarının 

araştırılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Sanayi ve 

Ticaret Komisyonu ile Ar-Ge Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 
 

13- İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Şehir merkezine 4 km mesafede bulunan Karaçay Şelalesinin İlimiz ve Ülkemiz turizmine 

kazandırılması için gerekli Ar-Ge çalışmasının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Turizm ve Gençlik Spor Komisyonu ile Ar- Ge 

Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 
 

14- İl Özel İdaresinin 20.03.2018 tarih ve 2483 sayılı yazısı ile teklif edilen; İlimiz Düziçi İlçesine 

bağlı Akçakoyunlu, Çamiçi, Çitli, Bostanlar, Gökçayır ve Yazlamazlı Köylerinin evsel 

atıklarının halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde toplanabilmesi için İl Özel İdaresinin Düziçi 

Belediyesi ile görüşüp bir protokol çerçevesinde bu köylerin evsel atıklarının toplanması ve çevre 

kirliliğinin önlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

 

15- Dilek ve Temenniler. 

 

16- Kapanış 

 

 

 

                                                                                                     Mehmet ALTUN 

                                                                                                     İl Genel Meclis Başkanı 


