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:İl Özel İdare Hizmet Binası
İl Genel Meclisi toplantı salonu.
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1- Yoklama ve açılış,
2- 07.10.2013 tarihinde yapılan birleşime ait görüşme tutanağı özetinin okunarak
tasvibe sunulması,
3- 2014 yılı Performans Programının görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün
27.09.2013 tarih ve 8978 sayılı yazısı ve eki bir adet dosya,
4- 2014 Mali yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğünün
27.09.2013 tarih ve 8979 sayılı yazısı ve eki bir adet dosya
5- İl Genel Meclisinin 2013 yılı Ekim ayında yapmış olduğu toplantılarda almış olduğu
07.10.2013 tarih ve 2013/226 sayılı kararının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun
15.maddesi gereğince yeniden İl Genel Meclisinde görüşülmesine dair, Encümen
Müdürlüğünün 11.10.2013 tarih ve 9488 sayılı yazısı,
6- İl Genel Meclisinin 2013 yılı Ekim ayında yapmış olduğu toplantılarda almış olduğu
04.10.2013 tarih ve 2013/219 sayılı kararının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun
15.maddesi gereğince yeniden İl Genel Meclisinde görüşülmesine dair, Encümen
Müdürlüğünün 11.10.2013 tarih ve 9490 sayılı yazısı,
7- İl Genel Meclisinin 2013 yılı Ekim ayında yapmış olduğu toplantılarda almış olduğu
02.10.2013 tarih ve 2013/209 sayılı kararının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun
15.maddesi gereğince yeniden İl Genel Meclisinde görüşülmesine dair, Encümen
Müdürlüğünün 11.10.2013 tarih ve 9489 sayılı yazısı,
8- Araştırma ve Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan raporların görüşülmesi;
a) Köy yollarımızda yapılan asfaltın daha sağlıklı ve kalıcı olması için Sincik, Gerger,
Kahta ve Samsat ilçeleri için 1 adet, Gölbaşı, Besni ve Tut ilçeleri içinde 1 adet
toplam 2 adet asfalt plentinin kurulması ile ilgili rapor,
9- Kadın Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan; İlimizdeki çalışmayan kadınların ve
tarımda çalışan kadınların ne gibi haklardan yararlanıp, yararlanmadığı konusu ile
ilgili raporun görüşülmesi,
10- Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan; Gerger ilçesi Çökelek Mevkiinde
bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı olan ve Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli
244 ada 50 nolu parselde toplam 50.915,31 m² olan taşınmazın 4.388,967 m²”lik
kısmının plan tadilatı yapılarak ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyacında kullanılmak
üzere 212 kişilik yurt binası yapılması ve amacı dışında kullanılmaması kaydıyla, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili raporun görüşülmesi,
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11- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan; Çelikhan ilçesi Bistikan
Mahallesi 120 ada 13 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığına Okul Alanı olarak tahsis
edilmesi ile ilgili raporun görüşülmesi,
12- Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan; Gerger ilçesi
Çökelek Mevkiinde bulunan mülkiyeti İl Özel İdaresi adına kayıtlı olan ve Milli Eğitim
Bakanlığına tahsisli 244 ada 50 nolu parselde toplam 50.915,31 m² olan taşınmazın
4.388,967 m²”lik kısmının plan tadilatı yapılarak ortaöğretim öğrencilerinin
ihtiyacında kullanılmak üzere 212 kişilik yurt binası yapılması ve amacı dışında
kullanılmaması kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına tahsis edilmesi ile ilgili
raporun görüşülmesi,
13- Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan; Köylerimizde görevlendirilen
Tarım Danışmanları olarak anılan Ziraat Mühendislerinin, tarım alanında köylerimizde
yaptıkları çalışmaların ne durumda olduğu, çiftçilerimizin taleplerini karşılayıp
karşılamadığı ile ilgili raporun görüşülmesi,
14- Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan raporların görüşülmesi;
a) Gerger ilçesi sınırlarında bulunan tarihi Gerger kalesinin, tarihi eserler ve Turizm
listesinde yer almadığı, bu güne kadar meclisimizde tarihi ve turistik yerlerin listesi
okunurken tarihi Gerger kalesinin ismi geçmemesinin nedeni tarihi kale ile ilgili
rapor,
b) Samsat ilçesindeki Samsat Kalesinde çıkarılan tarihi eserlerin Adıyaman Müzesinde
korunup sergilendiği, bu eserlerin Samsat ilçemize ait olduğu ve Samsat’ta
sergilenmesi halinde ilçemize hem yabancı turist gelmesini sağlayacağı hem de
ekonomik getirisi ile ilgili rapor,
15- Önergelerin görüşülmesi,
16- Dilek ve Temenniler,
17- Gelecek toplantının günü ve gündeminin belirlenmesi,
18- Kapanış.
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