
 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.07.2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15.00 DA İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN TEMMUZ  AYI 

TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 

3- Dicle Kalkınma Ajansının 2015 YILI Güdümlü Proje Desteği programı kapsamında 
Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından sunuklmuş olan “ÜÇ YOL EKOLOJİK KÖY PROJESİ”  
başlıklı proje ile ilgili İl Özel İdaresinin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca, proje hesabını açma, bu hesaba para aktarma ve bu 
hesaptan harcama yapma yetkisine sahiptir. Bu proje teklifi Ajans tarafında başarılı 
bulunduğu taktirde başvuru formunda beyan edilen 666.666.666 TL eş finansman tutarının % 
25’inin nakdi olarak karşılayabileceğini taahhüt etmesini ve bu tutarın İl Özel İdaresi 
tarafından karşılanmasını, proje teklifini ajansa sunmaya, Proje kapsamında kurumumuzu 
temsil ve ilzama, Ajans ile yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve her türlü yazışmayı yapmaya 
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Şeyhmus SEVİLMEZ ile Yapı Deneti Müdürü Harbi 
KARADENİZ’in  münferiden yetkili kılınması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Akça, Binatlı ve  Erköklü köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzen planında Kentsel Gelişme Alanında bulunan bölgede 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi.  
 
5- İlimiz Merkez İlçesi Kösetarla  Köyü  26 AI ve 26 AJ paftalar, 1032 Ada 1 parselde çekme 
mesafelerinin ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar plan 
değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
6-Batman Valiliğinin 11.06.2015 tarih ve 4899 sayılı  yazısı ile,  iade  edilen  İl Genel 
Meclisimizin 12 tane komisyonu bulunmaktadır. Meclis toplantılarının bitiminden sonra 
komisyon çalışmalarının Cumartesi ve Pazar dahil çalıştırılması hakkındaki  İl Genel 
Meclisinin  05.06.2015  tarih ve  2015/199    Sayılı Kararın  tekrar görüşülmesi. 
 
7- İlimiz  Gercüş İlçesi ve kırsalında yetiştirilen şıra üzüm üreticilerinin daha iyi gelir elde 
edebilmeleri için pekmez fabrikasının İl Özel İdaresi öncülüğünde kurulması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
8- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Ayrancı (dere kıre) köyünde bulunan Mor Kıryakos Kilisesinin 
Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek inanç ve kültür  turizmine kazandırılması talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Avrupa Birliği Komisyonu inceleme  raporunun  
görüşülmesi 
  
9- İlimizde Kurulu  bulunan Organize sanayi Bölgesinde Üretim yapan faal işyerlerinin 
ürettikleri mallarının ihracatını daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için ilimizde Gümrük 
Müdürlüğünün kurulması işlemlerinin hızlandırılması için Meclisçe girişimde bulunulması  
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme  raporunun  
görüşülmesi. 
 
 
 



 
 
 
10- İlimiz Gercüş İlçesi Kesik su köyü mevcut su kaynağı ıslah edilerek sulama kanaletinin 
yapılması, kesik su köyünde ikamet eden sebze meyve üreticilerinin gelirlerini arttıracak olup 
köyün kalkınmasına faydalı olacaktır.  Gercüş İlçesi Kesik Su Köyünde mevcut su kaynağının 
islahı ile beraber sulama kanaletinin yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
11- İlimiz genelinde Ekin hasat döneminde ekin hasatları yapılırken çiftçilerimiz mağdur eden 
İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarınca Biçerdöver ayarlarının yapılarak  ve 
biçerdöverlerin hasat döneminde kontrol altında çalıştırılmalarının sağlanması  talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki   Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
12- İlimiz genelinde bulunan internet kafelerde bolca vakit geçiren gençlerin zararlı 
yayınlardan korunabilmesi için İlimiz valiliği bünyesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca sıkı 
denetimlerinin sağlanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu 
Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13- İlimiz Gercüş İlçesi Özler Köyü ile Arıca Köyü arasındaki mevcut ham yolun stabilize 
edilmesi  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  İçişleri Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
14- İlimiz Hasankeyf İlçesi Üçyol köyü yukarısında bulunan Cuva Ase deresinin islah 
edilerek sulama gölet’ inin yapılması, üç yol köyünde ikamet eden üretici çiftçilerimizin 
gelirlerini arttıracak olup Cuva Ase deresinde sulama gölet’ inin yapılması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
15- Batman İli genelinde eski tekel binaları tekstil kente çevrilmiş olup, buralarda tahminen 
1.500 bayan işçi çalışmaktadır. Çalışan bu bayanlardan evli ve çocuklu olanlarının 
çocuklarıyla bir arada olabilmeleri için kreşler yapılması talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Kadın  Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
16- İlimiz Merkeze bağlı Yağmurlu Köyü ilkokulu 1981 yılında yapılmış olup, eski ve 
yetersizdir. Yağmurlu köyüne İlkokul yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
17- İlimiz Gercüş İlçesine bağlı Kayapınar beldesinde mevcut bulunan Aile sağlığı hekimliği 
belde ve civar köylerde sağlık hizmeti vermektedir. Hekimlikte mevcut tek ambulans 
yetersizdir. Aile sağlığı Hekimliğince talep edilen ikinci ambulansın temin edilmesi talebi  ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
18-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.07.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 15.00 DA İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN TEMMUZ  AYI 

TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 

3- Dicle Kalkınma Ajansının 2015 YILI Güdümlü Proje Desteği programı kapsamında 
Hasankeyf Kaymakamlığı tarafından sunuklmuş olan “ÜÇ YOL EKOLOJİK KÖY PROJESİ”  
başlıklı proje ile ilgili İl Özel İdaresinin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliğinin 26. Maddesi uyarınca, proje hesabını açma, bu hesaba para aktarma ve bu 
hesaptan harcama yapma yetkisine sahiptir. Bu proje teklifi Ajans tarafında başarılı 
bulunduğu taktirde başvuru formunda beyan edilen 666.666.666 TL eş finansman tutarının % 
25’inin nakdi olarak karşılayabileceğini taahhüt etmesini ve bu tutarın İl Özel İdaresi 
tarafından karşılanmasını, proje teklifini ajansa sunmaya, Proje kapsamında kurumumuzu 
temsil ve ilzama, Ajans ile yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve her türlü yazışmayı yapmaya 
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Şeyhmus SEVİLMEZ ile Yapı Deneti Müdürü Harbi 
KARADENİZ’in  münferiden yetkili kılınması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Akça, Binatlı ve  Erköklü köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzen planında Kentsel Gelişme Alanında bulunan bölgede 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi.  
 
5- İlimiz Merkez İlçesi Kösetarla  Köyü  26 AI ve 26 AJ paftalar, 1032 Ada 1 parselde çekme 
mesafelerinin ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar plan 
değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
6-Batman Valiliğinin 11.06.2015 tarih ve 4899 sayılı  yazısı ile,  iade  edilen  İl Genel 
Meclisimizin 12 tane komisyonu bulunmaktadır. Meclis toplantılarının bitiminden sonra 
komisyon çalışmalarının Cumartesi ve Pazar dahil çalıştırılması hakkındaki  İl Genel 
Meclisinin  05.06.2015  tarih ve  2015/199    Sayılı Kararın  tekrar görüşülmesi. 
 
7- İlimizde Kurulu  bulunan Organize sanayi Bölgesinde Üretim yapan faal işyerlerinin 
ürettikleri mallarının ihracatını daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için ilimizde Gümrük 
Müdürlüğünün kurulması işlemlerinin hızlandırılması için Meclisçe girişimde bulunulması  
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme  raporunun  
görüşülmesi. 
 
8- İlimiz genelinde Ekin hasat döneminde ekin hasatları yapılırken çiftçilerimiz mağdur eden 
İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarınca Biçerdöver ayarlarının yapılarak  ve 
biçerdöverlerin hasat döneminde kontrol altında çalıştırılmalarının sağlanması  talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki   Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz genelinde bulunan internet kafelerde bolca vakit geçiren gençlerin zararlı 
yayınlardan korunabilmesi için İlimiz valiliği bünyesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca sıkı 
denetimlerinin sağlanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu 
Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 



 
 
10- İlimiz Gercüş İlçesi Özler Köyü ile Arıca Köyü arasındaki mevcut ham yolun stabilize 
edilmesi  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  İçişleri Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Hasankeyf İlçesi Üçyol köyü yukarısında bulunan Cuva Ase deresinin islah 
edilerek sulama gölet’ inin yapılması, üç yol köyünde ikamet eden üretici çiftçilerimizin 
gelirlerini arttıracak olup Cuva Ase deresinde sulama gölet’ inin yapılması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
12- Batman İli genelinde eski tekel binaları tekstil kente çevrilmiş olup, buralarda tahminen 
1.500 bayan işçi çalışmaktadır. Çalışan bu bayanlardan evli ve çocuklu olanlarının 
çocuklarıyla bir arada olabilmeleri için kreşler yapılması talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Kadın  Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13- İlimiz Merkeze bağlı Yağmurlu Köyü ilkokulu 1981 yılında yapılmış olup, eski ve 
yetersizdir. Yağmurlu köyüne İlkokul yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
14- İlimiz Gercüş İlçesine bağlı Kayapınar beldesinde mevcut bulunan Aile sağlığı hekimliği 
belde ve civar köylerde sağlık hizmeti vermektedir. Hekimlikte mevcut tek ambulans 
yetersizdir. Aile sağlığı Hekimliğince talep edilen ikinci ambulansın temin edilmesi talebi  ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
15- İlimiz Gercüş İlçesi Sapanlı Köyünün isminin “Babnir” olarak değiştirilmesi talebinin 
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 2. Maddesi uyarınca görüşülmesi 
 
16- İlimiz Kozluk Merkez  İlçesine bağlı  Yenidoğan  Köyü isminin “Yenidoğan Ase” olarak 
değiştirilmesi talebinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 2. Maddesi uyarınca görüşülmesi 
 
17-İdaremiz emrinde 2014 yılında Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılan  personelin 2015 
Mali Yılında çalıştırılacak olan Avukatın ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi. 
 
18-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.07.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 15.00 DA İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN TEMMUZ  AYI 

TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 
3- İlimiz Merkez İlçesi Akça, Binatlı ve  Erköklü köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzen planında Kentsel Gelişme Alanında bulunan bölgede 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi.  
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Kösetarla  Köyü  26 AI ve 26 AJ paftalar, 1032 Ada 1 parselde çekme 
mesafelerinin ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan imar plan 
değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
5-Batman Valiliğinin 11.06.2015 tarih ve 4899 sayılı  yazısı ile,  iade  edilen  İl Genel 
Meclisimizin 12 tane komisyonu bulunmaktadır. Meclis toplantılarının bitiminden sonra 
komisyon çalışmalarının Cumartesi ve Pazar dahil çalıştırılması hakkındaki  İl Genel 
Meclisinin  05.06.2015  tarih ve  2015/199    Sayılı Kararın  tekrar görüşülmesi. 
 
6- İlimizde Kurulu  bulunan Organize sanayi Bölgesinde Üretim yapan faal işyerlerinin 
ürettikleri mallarının ihracatını daha hızlı ve kolay yapabilmeleri için ilimizde Gümrük 
Müdürlüğünün kurulması işlemlerinin hızlandırılması için Meclisçe girişimde bulunulması  
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme  raporunun  
görüşülmesi. 
 
7- İlimiz genelinde Ekin hasat döneminde ekin hasatları yapılırken çiftçilerimiz mağdur eden 
İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarınca Biçerdöver ayarlarının yapılarak  ve 
biçerdöverlerin hasat döneminde kontrol altında çalıştırılmalarının sağlanması  talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki   Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz genelinde bulunan internet kafelerde bolca vakit geçiren gençlerin zararlı 
yayınlardan korunabilmesi için İlimiz valiliği bünyesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca sıkı 
denetimlerinin sağlanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu 
Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Gercüş İlçesi Özler Köyü ile Arıca Köyü arasındaki mevcut ham yolun stabilize 
edilmesi  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  İçişleri Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
10- İlimiz Hasankeyf İlçesi Üçyol köyü yukarısında bulunan Cuva Ase deresinin islah 
edilerek sulama gölet’ inin yapılması, üç yol köyünde ikamet eden üretici çiftçilerimizin 
gelirlerini arttıracak olup Cuva Ase deresinde sulama gölet’ inin yapılması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
11- Batman İli genelinde eski tekel binaları tekstil kente çevrilmiş olup, buralarda tahminen 
1.500 bayan işçi çalışmaktadır. Çalışan bu bayanlardan evli ve çocuklu olanlarının 
çocuklarıyla bir arada olabilmeleri için kreşler yapılması talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Kadın  Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 



 
 
12- İlimiz Merkeze bağlı Yağmurlu Köyü ilkokulu 1981 yılında yapılmış olup, eski ve 
yetersizdir. Yağmurlu köyüne İlkokul yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
13-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.07.2015 CUMARTESİ  GÜNÜ SAAT 15.00 DA İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN TEMMUZ  AYI 

TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 
3- İlimiz genelinde Ekin hasat döneminde ekin hasatları yapılırken çiftçilerimiz mağdur eden 
İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarınca Biçerdöver ayarlarının yapılarak  ve 
biçerdöverlerin hasat döneminde kontrol altında çalıştırılmalarının sağlanması  talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki   Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz genelinde bulunan internet kafelerde bolca vakit geçiren gençlerin zararlı 
yayınlardan korunabilmesi için İlimiz valiliği bünyesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca sıkı 
denetimlerinin sağlanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu 
Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Gercüş İlçesi Özler Köyü ile Arıca Köyü arasındaki mevcut ham yolun stabilize 
edilmesi  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  İçişleri Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Hasankeyf İlçesi Üçyol köyü yukarısında bulunan Cuva Ase deresinin islah edilerek 
sulama gölet’ inin yapılması, üç yol köyünde ikamet eden üretici çiftçilerimizin gelirlerini 
arttıracak olup Cuva Ase deresinde sulama gölet’ inin yapılması talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
7- Batman İli genelinde eski tekel binaları tekstil kente çevrilmiş olup, buralarda tahminen 
1.500 bayan işçi çalışmaktadır. Çalışan bu bayanlardan evli ve çocuklu olanlarının 
çocuklarıyla bir arada olabilmeleri için kreşler yapılması talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Kadın  Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Merkeze bağlı Yağmurlu Köyü ilkokulu 1981 yılında yapılmış olup, eski ve 
yetersizdir. Yağmurlu köyüne İlkokul yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Merkez İlçesi İluh Köyü M46A-08D3A-3B paftalar 116 parselde Eğlence Tesisi 
Alanı (Lunapark) amaçlı hazırlanan İmar Planı teklifinin görüşülmesi 
 
10-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 
 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   06.07.2015 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15.00 DA İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN TEMMUZ  AYI 

TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 
3- Batman İli genelinde eski tekel binaları tekstil kente çevrilmiş olup, buralarda tahminen 
1.500 bayan işçi çalışmaktadır. Çalışan bu bayanlardan evli ve çocuklu olanlarının 
çocuklarıyla bir arada olabilmeleri için kreşler yapılması talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Kadın  Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkeze bağlı Yağmurlu Köyü ilkokulu 1981 yılında yapılmış olup, eski ve 
yetersizdir. Yağmurlu köyüne İlkokul yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Merkez İlçesi İluh Köyü M46A-08D3A-3B paftalar 116 parselde Eğlence Tesisi 
Alanı (Lunapark) amaçlı hazırlanan İmar Planı teklifinin görüşülmesi 
 
6-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         


	01.07.2015  TEMMUZ ayı gündemi
	1-Açılış
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