
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU 

Yıl                     :2022 

RAPOR SAYISI: 05 

İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/ 37 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman ili Sason İlçesine bağlı Dörtbölük  köyüne bağlı Yağlıca 
mezrasında bulunan Kistağ Kilisesinin durumunun   araştırılarak  İl Genel Meclisine bilgi verilmesi 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme 
sonucunda,  

Batman ili Sason İlçesine bağlı Dörtbölük  köyüne bağlı Yağlıca mezrasında 
bulunmaktadır. Kilise Kuzey, Güney, Doğu, batı yönünde dikdörtgen bir alan oluşturmuştur. Tek 
nefli olan kilisenin girişi batıda bulunmaktadır. Zemin yüksekte yer alan giriş kapısı yuvarlak 
kemerli dikdörtgen formludur. Beşik donozlu olan kilise samanlık olarak günümüzde 
kullanılmaktadır. Tahribata maruz kalan kilisenin yapımında kesme taş, moloz taş ve caz harcı 
bulunmaktadır. Tahrip olan klişenin dokusuna uygun olarak onarılıp turizme kazandırılabileceği 
düşünülmektedir.   

İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine arz ederiz. 

 

 

BAŞKAN                       ÜYE                   ÜYE                       ÜYE 

İsmet ÇELİK                Ayhan AKIN       Kudbeddin ALPASLAN          Mehmet Metin YILDIZ 

 

 

 

 

   

   



 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

                                             ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 05 

              İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/ 42   sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman ili ve ilçelerinde sinek, böcek ve benzeri haşere 
sorununu çözmek yaz sıcaklarının artması ile yaşanacak olası sorunların çözümü için ne gibi 
çalışmaların yapıldığı hususunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi  verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
 

Batman İl sağlık Müdürlüğü Sıtma ile mücadele birimleri ilçe belediyeleriyle iş birliği 
kurarak ilçe ve köylerimizde ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca İl özel İdaresince de 
ilimizin bütün köylerinde sıtma ve haşerelerle mücadelede ilaçlama yapılmaktadır.  
 

 

BAŞKAN                             ÜYE                         ÜYE                            ÜYE 

Hüseyin YILMAZ            Yahya KARABAŞ     Ertan RECEBANLI     Mehmet AKSOY 

 



 
 
 
 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 
 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 05 
 

İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman Merkezinde Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğünce bağımlılıkla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı hususunun  araştırılarak   İl 
Genel Meclisine bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Komisyonumuzca  
yapılan inceleme ve çalışmalar ekte sunulmuştur. 
          
 
 
 
BAŞKAN                         ÜYE                              ÜYE                           ÜYE                          
 
 
Ömer GÜZEL                İzettin TAŞ                      Ali ŞİMŞEK              Vildan Ergül TİLEĞİ          
   
 
   
 
 
 
  
  



 
 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

             GELİRLERİ ARTTIRMA KOMİSYONU RAPORU 
 
 

 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 05 
 

İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Teknoloji Eğitimi ve Geleceğe Güven Projesi ve Tarım ve 
Orman Müdürlüğü kapsamında Batman il ve ilçelerinde çiftçilere yönelik yapılan çalışma ve 
seminerlerin araştırılarak  İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,  
         Batman İl ve İlçelerinde GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 4 çiftçiye 3’er dekardan 
oluşan toplam 12 dekar alan bahçe tesis edilerek tıbbi aromatik bitkiler projesi hayata 
geçirildi. Mera islah ve amenjman projesi kapsamında Batman merkez Güneşli köyü, Beşiri 
Ayrancı ve Değirmenüstü köylerinde mera alanlarına kompoze gübre atma çalışmaları 
yapılmıştır. Batman merkez ve ilçelerinde 170 yeni meyve bahçe tesisi amacıyla bakanlık 
bütçesinden 4000 sertifikalı tüplü badem fidanı, 79.250 tüplü fıstık fidanı alımı yapılmıştır. 
Beşiri ilçesinde yeni sera tesis eden 29 çiftçiye il özel idaresi bütçesi ile 13.800 kg. plastik 
sera örtüsü dağıtılmıştır. Susam üretimi teşviki  için üreticilere 1.500 kg susam tohumu 
dağıtılmıştır. Beşiri ve Gercüş ilçelerinde 400 keklik doğaya bırakılmıştır. Çardak üzüm 
projesi kapsamında %70 hibeli 2.690 aşılı asma fidanı Gercüş ve Kozluk ta halka 
dağıtılmıştır. Çayır, Mera, İslah  ve amenjman projesiyle batman merkez ve ilçelerinde 100 
çiftçiye 4000 dekar alanda kullanılmak üzere  %70 hibeli silajlık mısır tohumu dağıtılmıştır. 
Batman ili ve ilçelerinde 35 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtılmıştır. 6000 kuş konma fidesi 
ve 120 kg. salep çiftçilere dağıtılmıştır.  
         İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine arz ederiz. 
 
 
 
BAŞKAN                          ÜYE                            ÜYE                         ÜYE 
 
Şaziye GÜNDÜZ         Nezir SONĞÜR            İhsan DİREK             Nuri YILDIZ       
 
      
                                                                              
 
 
 
 
      
 
  
 
 
 
    



İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
GENÇLİK VE SPORU GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 
Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 05 

 İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/ 38  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman ili merkez köylerinde Bıçakçı köyünde bulunan ve Bıçakçı 
Sporun da  çalışma yürüttüğü spor sahasının ne durumda olduğunun araştırılarak İl Genel Meclisine 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve 
incelemeler sonucunda, 

Batman ili merkez köylerinden olan Bıçakçı köyünde bulunan spor sahası, bıçakçı sporu ve 
gençlerin faaliyet yürüttüğü bir alandır. Batmanın merkez köylerinden biri olan bıçakçı köyünün 
hem yerleşke hem de nüfus bakımından büyük olduğu, genç nüfusun fazla olduğu bilinmektedir. 
Köy de var olan spor sahasının düzenlenerek yapılması komisyonun yaptığı inceleme sonucunda 
uygun görülerek amatör ligde oynayan bıçakçı sporun antrenman yaptığı ve çalışmalarını yürüttüğü 
bir alan olması bakımından il özel idaresi ve diğer paydaş kurumlar tarafından sahanın 
düzeltilmesin uygun olacağı düşünülmektedir.   

 İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine  arz ederiz . 

  

 

        BAŞKAN                           ÜYE                                           ÜYE                        ÜYE              

       İsmet ÇELİK            Kudbeddin  ALPASLAN      Mehmet Metin YILDIZ         Ayhan AKIN                                     

 

 

 

 

   

   



  İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA  
İÇİŞLERİ KOMİSYONU 

 
 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 05 
 
 
        İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/41  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman –Sason – Hasköy Muş karayolunun çalışmalarının  
durumunun   araştırılması  hususunda İl Genel Meclisine bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
  

Batman –Sason – Hasköy Muş karayolunun Çakırpınar-Bayramlar-Aykonak 2.etap 
Grup Köy yolunun yol açma yapım işi 2022 yılında ihaleye çıktığı ve aynı yıl bitirileceği 
bilgisi alınmıştır.  
 

 İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine  arz ederiz . 
  
              
   
 
 
      

BAŞKAN                    ÜYE                            ÜYE                             ÜYE                          

Hüseyin YILMAZ      Ertan RECEBANLI          Yahya KARABAŞ          Mehmet AKSOY 

 

 

 

 



İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İL ÖZEL İDARESE PROJELERİNİN İZLENMESİ  KOMİSYONU 

 
 

Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 05 

İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/41  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman –Sason – Hasköy Muş karayolunun çalışmalarının  
durumunun   araştırılması  hususunda İl Genel Meclisine bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 

Batman –Sason – Hasköy Muş karayolunun Çakırpınar-Bayramlar-Aykonak 2.etap Grup 
Köy yolunun yol açma yapım işi 2022 yılında ihaleye çıktığı ve aynı yıl bitirileceği bilgisi 
alınmıştır.  

 İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine  arz ederiz . 

 

BAŞKAN                           ÜYE                       ÜYE               ÜYE 

Şaziye GÜNDÜZ             Nuri YILDIZ          Nezir SONĞUR                 İhsan DİREK 

 

 

   

   



İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 

 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 03 
 
 
                   İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/41  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman –Sason – Hasköy Muş karayolunun çalışmalarının  
durumunun   araştırılması  hususunda İl Genel Meclisine bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
  

Batman –Sason – Hasköy Muş karayolunun Çakırpınar-Bayramlar-Aykonak 2.etap 
Grup Köy yolunun yol açma yapım işi 2022 yılında ihaleye çıktığı ve aynı yıl bitirileceği 
bilgisi alınmıştır.  
 

 İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine  arz ederiz . 
  
      
 
        
  BAŞKAN                          ÜYE                                ÜYE                            
 
   Abdulvahap AKBAŞ         Mehmet Aydın BARAN    Feremez TOSUNPINAR             
 
 
 
 
                                          ÜYE                       ÜYE           ÜYE 
 
         Semra GÜNEŞ       Mahfuz ADİN         Şükrü KAYA 



İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 

 
 
 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 04 
 
             İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/ 39   sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen İlimiz merkez ve ilçelerinde kadın kooperatifleri ile ilgili ne gibi 
çalışmaların yapıldığı hususunun araştırılması ve İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler 
sonucunda, 
 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatları ve Valiliğimizin destekleri ile İl 
merkezinde 8, İlçelerde 5 olmak üzere toplam 13 adet kadın kooperatifi kurulmuş olup, bu 
kooperatiflerde; pasta, hamur işi, çilek, lavanta, hediyelik tablolar, örme bebek, süs eşyaları, 
yöresel reçel çeşitleri, pestil, çeyiz eşyaları ve bitkilerden elde edilen aromatik ve tıbbi yağ ve 
doğal sirke yapılarak satışa sunulmaktadır. Bu sayede ilimiz kadınları ekonomik olarak ilerleme 
kaydetmekte bu da ilimiz ekonomisine yansımaktadır.  

 
İl Genel Meclisi Bilgi ve Takdirlerine arz ederiz. 

 
 
 
 
  BAŞKAN                     ÜYE                               ÜYE                            ÜYE                            
 
İzzettin TAŞ                 Ömer GÜZEL            Vildan ERGÜL TİLEĞİ     Ali ŞİMŞEK                
 
 



 
 
 
 

 
 
 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA        

        KÖYLERİ KALKINDIRMA KOMİSYONU RAPORU 
 
 

YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 05 
 

İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Teknoloji Eğitimi ve Geleceğe Güven Projesi ve Tarım ve 
Orman Müdürlüğü kapsamında Batman il ve ilçelerinde çiftçilere yönelik yapılan çalışma ve 
seminerlerin araştırılarak  İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,  
         Batman İl ve İlçelerinde GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 4 çiftçiye 3’er dekardan 
oluşan toplam 12 dekar alan bahçe tesis edilerek tıbbi aromatik bitkiler projesi hayata 
geçirildi. Mera islah ve amenjman projesi kapsamında Batman merkez Güneşli köyü, Beşiri 
Ayrancı ve Değirmenüstü köylerinde mera alanlarına kompoze gübre atma çalışmaları 
yapılmıştır. Batman merkez ve ilçelerinde 170 yeni meyve bahçe tesisi amacıyla bakanlık 
bütçesinden 4000 sertifikalı tüplü badem fidanı, 79.250 tüplü fıstık fidanı alımı yapılmıştır. 
Beşiri ilçesinde yeni sera tesis eden 29 çiftçiye il özel idaresi bütçesi ile 13.800 kg. plastik 
sera örtüsü dağıtılmıştır. Susam üretimi teşviki  için üreticilere 1.500 kg susam tohumu 
dağıtılmıştır. Beşiri ve Gercüş ilçelerinde 400 keklik doğaya bırakılmıştır. Çardak üzüm 
projesi kapsamında %70 hibeli 2.690 aşılı asma fidanı Gercüş ve Kozluk ta halka 
dağıtılmıştır. Çayır, Mera, İslah  ve amenjman projesiyle batman merkez ve ilçelerinde 100 
çiftçiye 4000 dekar alanda kullanılmak üzere  %70 hibeli silajlık mısır tohumu dağıtılmıştır. 
Batman ili ve ilçelerinde 35 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtılmıştır. 6000 kuş konma fidesi 
ve 120 kg. salep çiftçilere dağıtılmıştır.  
         İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine arz ederiz. 
 
  
 

 

 BAŞKAN                   ÜYE                             ÜYE                                     ÜYE                 
     
 
Şaziye GÜNDÜZ         Nezir SONĞUR           İhsan DİREK                      Nuri YILDIZ 
                                           
 
  
                                                      
  
 
                                                      



İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE  KOMİSYONU 

 
 

Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 04 

           İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/40 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman Merkezinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 
bağımlılıkla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı hususunun araştırılarak  İl Genel Meclisine bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Komisyonumuzca  yapılan inceleme ve 
çalışmalar ekte sunulmuştur. 

 

 
 
BAŞKAN                        ÜYE                                ÜYE              ÜYE 

Hüseyin YILMAZ          Ertan RECEBANLI        Yahya KARABAŞ        Mehmet AKSOY 

 

 

 

 

   

   



 
 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

             PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 
 

 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 05 
 
              İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/41  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman –Sason – Hasköy Muş karayolunun çalışmalarının  
durumunun   araştırılması  hususunda İl Genel Meclisine bilgi verilmesi  talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
  

Batman –Sason – Hasköy Muş karayolunun Çakırpınar-Bayramlar-Aykonak 2.etap 
Grup Köy yolunun yol açma yapım işi 2022 yılında ihaleye çıktığı ve aynı yıl bitirileceği 
bilgisi alınmıştır.  
 

 İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine  arz ederiz . 
  
  

  
 
 
BAŞKAN                        ÜYE                                   ÜYE                                   ÜYE                  
 
Abdulvahap AKBAŞ     Feremez TOSUNPINAR    Mehmet Aydın BARAN    Semra GÜNEŞ 
 
 
 
 
                                      ÜYE                                    ÜYE                          
 
                                      Şükrü KAYA                       Mahfuz ADİN         
 
  
 
 
 
                                             
 



 

 

  İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU RAPORU 

YILI                     : 2022 

RAPOR SAYISI: 05 

İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Teknoloji Eğitimi ve Geleceğe Güven Projesi ve Tarım ve Orman 
Müdürlüğü kapsamında Batman il ve ilçelerinde çiftçilere yönelik yapılan çalışma ve 
seminerlerin araştırılarak  İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,  

         Batman İl ve İlçelerinde GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 4 çiftçiye 3’er dekardan 
oluşan toplam 12 dekar alan bahçe tesis edilerek tıbbi aromatik bitkiler projesi hayata geçirildi. 
Mera islah ve amenjman projesi kapsamında Batman merkez Güneşli köyü, Beşiri Ayrancı ve 
Değirmenüstü köylerinde mera alanlarına kompoze gübre atma çalışmaları yapılmıştır. Batman 
merkez ve ilçelerinde 170 yeni meyve bahçe tesisi amacıyla bakanlık bütçesinden 4000 
sertifikalı tüplü badem fidanı, 79.250 tüplü fıstık fidanı alımı yapılmıştır. Beşiri ilçesinde yeni 
sera tesis eden 29 çiftçiye il özel idaresi bütçesi ile 13.800 kg. plastik sera örtüsü dağıtılmıştır. 
Susam üretimi teşviki  için üreticilere 1.500 kg susam tohumu dağıtılmıştır. Beşiri ve Gercüş 
ilçelerinde 400 keklik doğaya bırakılmıştır. Çardak üzüm projesi kapsamında %70 hibeli 2.690 
aşılı asma fidanı Gercüş ve Kozluk ta halka dağıtılmıştır. Çayır, Mera, İslah  ve amenjman 
projesiyle batman merkez ve ilçelerinde 100 çiftçiye 4000 dekar alanda kullanılmak üzere  %70 
hibeli silajlık mısır tohumu dağıtılmıştır. Batman ili ve ilçelerinde 35 çiftçiye süt sağım 
makinesi dağıtılmıştır. 6000 kuş konma fidesi ve 120 kg. salep çiftçilere dağıtılmıştır.  

         İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine arz ederiz. 

 

         

   BAŞKAN              ÜYE                                    ÜYE                               ÜYE                     

  İzzettin TAŞ           Vildan Ergül TİLEĞİ          Ömer GÜZEL         Ali ŞİMŞEK           

       

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TARIM KOMİSYONU RAPORU 

YILI                     : 2022 

RAPOR SAYISI: 04 

İl Genel Meclisinin 04.04.2022 tarih ve 2022/43 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Teknoloji Eğitimi ve Geleceğe Güven Projesi ve Tarım ve Orman 
Müdürlüğü kapsamında Batman il ve ilçelerinde çiftçilere yönelik yapılan çalışma ve 
seminerlerin araştırılarak  İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,  

         Batman İl ve İlçelerinde GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 4 çiftçiye 3’er dekardan 
oluşan toplam 12 dekar alan bahçe tesis edilerek tıbbi aromatik bitkiler projesi hayata geçirildi. 
Mera islah ve amenjman projesi kapsamında Batman merkez Güneşli köyü, Beşiri Ayrancı ve 
Değirmenüstü köylerinde mera alanlarına kompoze gübre atma çalışmaları yapılmıştır. Batman 
merkez ve ilçelerinde 170 yeni meyve bahçe tesisi amacıyla bakanlık bütçesinden 4000 
sertifikalı tüplü badem fidanı, 79.250 tüplü fıstık fidanı alımı yapılmıştır. Beşiri ilçesinde yeni 
sera tesis eden 29 çiftçiye il özel idaresi bütçesi ile 13.800 kg. plastik sera örtüsü dağıtılmıştır. 
Susam üretimi teşviki  için üreticilere 1.500 kg susam tohumu dağıtılmıştır. Beşiri ve Gercüş 
ilçelerinde 400 keklik doğaya bırakılmıştır. Çardak üzüm projesi kapsamında %70 hibeli 2.690 
aşılı asma fidanı Gercüş ve Kozluk ta halka dağıtılmıştır. Çayır, Mera, İslah  ve amenjman 
projesiyle batman merkez ve ilçelerinde 100 çiftçiye 4000 dekar alanda kullanılmak üzere  %70 
hibeli silajlık mısır tohumu dağıtılmıştır. Batman ili ve ilçelerinde 35 çiftçiye süt sağım 
makinesi dağıtılmıştır. 6000 kuş konma fidesi ve 120 kg. salep çiftçilere dağıtılmıştır.  

         İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine arz ederiz. 
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