TOPLANTI TARİHİ :02 MAYIS 2012
TOPLANTI SAATİ :10.00
TOPLANTI YERİ
:İl Özel İdare Hizmet Binası
İl Genel Meclisi toplantı salonu.
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1- Yoklama ve açılış,
2- 06.04.2012 tarihinde yapılan birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunarak tasvibe
sunulması,
3- Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan;
a) Sözleşmeli personel istihdamı konusu ile ilgili Meclis Kararının yeniden görüşülmesine
dair, Encümen Müdürlüğünün 15.03.2012 tarih ve 1873 sayılı yazısı
b) 2012 yılı İl Özel İdaresi yatırımlarına ilişkin performans plan programında, Merkez İlçe
Büklüm köyü, köy konağı yapımı için konulan, 20.000,00 TL ödeneğin, Sehven
bütçeye yazılmadığı konusu ile ilgili rapor,
4- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan;
a) İlimiz Gerger ilçesi Güzelsu Köyü Şamani Köyaltı mevkii 561 nolu parsel üzerinde
Akaryakıt ve LPG İkmal İstasyonu için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 imar planlarının
görüşülmesi,
b) İlimiz Kâhta ilçesi Eceler köyü 360 ve 362 nolu parseller üzerinde Akaryakıt ve LPG
İkmal İstasyonu için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 imar planlarının görüşülmesi,
c) İlimiz Kahta ilçesi Gölgeli köyü köycivarı mevkiinde bulunan 918, 946 ve 948 nolu
parsellerin 5000 m²lik kısmı üzerinde akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu amaçlı
1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli mevzi imar planının görüşülmesi,
d) İlimiz Merkez ilçe Çemberlitaş köyü 597 nolu parsel üzerinde Fuar ve Kongre alanı
amaçlı hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama
imar planlarının görüşülmesi,
e) İlimiz Merkez ilçe Çemberlitaş köyü Turizm Tesis Alanı kullanımında olan 512 ve 813
nolu parsellere 814 nolu parselden yol geçişi yapılması amaçlı hazırlanan 1/25000
ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Değişikliğinin görüşülmesi,
5- Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan; İlimiz Kahta ilçesi Gölgeli köyü
köycivarı mevkiinde bulunan 918, 946 ve 948 nolu parsellerin 5000 m²lik kısmı üzerinde
akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000
ölçekli mevzi imar planının görüşülmesi,
6- Yol ve Su Hizmetleri Komisyonu tarafından hazırlanan raporların görüşülmesi;
a) İlimiz Kahta- Sincik- Samsat ilçelerinden 90 köyümüzün yararlandığı Recep Grubu
içme suyu borularının durumu ile ilgili rapor,
b) İlimiz Besni ilçesi Konuklu köyüne bağlı Göndürme mezrası arası yolun köy yolu ağına
alınması ile ilgili rapor,
7- Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan; GAP’ın sulama ve HES
Projelerinden biri olan Kâhta Büyükçay Barajı’nın yapımı çalışmaları ile ilgili raporun
görüşülmesi,
8- Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan; düzenli kentleşme yapılanması
ve imar yönünden eksik imar parseli niteliğinde olup birbiriyle birleşmesi gereken
parsellerin mahkeme yoluyla satış ve birleştirilmesi konusu ile ilgili raporun görüşülmesi,
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9- Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan, raporların
görüşülmesi,
a) Kahta ilçesi Göçeri Köyü Sarısöğüt (Belin)mezrasının Buhara olarak değiştirilmesi
talebi,
b) Kahta ilçesi Durak Köyünün Menzil olarak değiştirilmesi,
10- Kadın Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan İlimiz kırsalında yaşayan ev ve özellikle
gezici ve geçici tarım işçisi olarak, tarım işlerinde çalışan kadınların geçim sıkıntısı ve
geleneksel toplum ilişkileri ile ilgili raporun görüşülmesi.
11-Dilek ve Temenniler,
11- Gelecek toplantının günü ve gündeminin belirlenmesi,
12- Kapanış.
H. Necmi BAYKAN
İl Genel Meclisi Başkanı
EK GÜNDEM MADDELERİ :

