
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU 

Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 04 

 İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/ 27 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli Hasankeyf İlçesinde bulunan kaya Camiinin ne durumda 
olduğunun hususunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,  

                Kaya Cami batman ili Hasankeyf  ilçe merkezinin güneyindeki kayalık alanda yer almaktadır, 
cami, son cemaat revakı ve harim mekanı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır, kare planlı olan son 
cemaat revakının güneyinde harim mekanı doğu ve batı duvarında ise birer adet niş yer almaktadır, 
mekanının güney duvarında mihrap nişi doğu ve batı duvarlarında ikişer adet niş ile kandil nişleri yer 
almaktadır, herhangi bir süslemenin bulunmadığı camide doğal ve beşeri tahribat söz konusu olmaktadır, 
tarihi kent olan Hasankeyf’te bulunan kaya caminin özgün durumu korunarak tarihe kazandırılması 
gerekmektedir,   

         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: 04 

              İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/ 30   sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Dünya ve Türkiye genelinde olduğu gibi İlimizde son dönemde artan 
kanser vakalarının araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
 

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından olan kanser vakaları dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de görülmektedir. Son yıllarda Batman’da kanser vakalarında artış görülmektedir. 
Batmanda en sık görülen kanser vakaları erkeklerde akciğer kanseri, prostat kanseri, 
kadınlarda ise meme kanseri ve akciğer kanseridir, kanser Batman genelinde gün geçtikçe 
artan bir sağlık problemi haline gelmiştir, kanserin ciddi zararlarına maruz kalan kişiler ciddi 
sorunlarla uğraşmaktadır, erken teşhis konusunda çalışmaların yapılması insanların 
bilgilendirilmesi önemli bir faktördür, dünyada ve ilimizde kanser vakalarının üzerinde daha 
çok durulması önleyici tedbirler ve erken teşhis ile çalışmalara öncelik verilmesi 
gerekmektedir. 

 
 İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  

 

 

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: 04 
 

İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli genelinde İl Özel İdaresinin desteklediği “Kültür 
Sanat Projeleri” ile ilgili konunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Komisyonunca yapılan çalışmalar neticesinde, 

 
İl Kültür Müdürlüğünün tertip ettiği ve İl Özel İdarenin desteklediği 41 adet Kültür ve 

Sanat etkinliği İl merkezi, İlçe ve köylerde halkımızla buluşmuştur bu etkinlikler;  
 
24 Adet Çocuk Tiyatrosu 
10 Adet Çocuk masalı dinleticisi 
2 adet konser 
1 adet fotoğraf sergisi 
1 adet yetişkin Halk masalı 
1 Adet yetişkin tiyatro 
1 adet yemek yarışması 
2 adet kütüphane konuşmaları şeklindedir. 

 
İl Genel Meclisi Bilgi ve Takdirlerine arz ederiz. 

          
 
 
 
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: 04 
 

İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman ili ve ilçelerinde köylerde kaçak avlanma ile ilgili ne gibi 
çalışmaların yapıldığının  araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,  

         Batman İl tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılında kaçak avlanmalara yönelik 
gerçekleştirilen 231 denetimde mevzuata aykırı davranan 3 kişiye 32bin 733 tl idari para 
cezası uygulandığı kaçak avlanmada kullanılan aletlere el konulmuştur, kaçak avcılıkla 
mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü görülmüştür. 

         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: 04 

 İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/ 29  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli Demirlipınar köyünde gençlere yönelik  İl Özel İdaresi bütçe 
imkanları dahilinde spor sahası ve spor tesislerinin  yapılması hususunun araştırılarak İl Genel Meclisine 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve 
incelemeler sonucunda, 

Batman merkez köyü  Demirlipınarda gençlerin spor ve aktivitelerini yapacakları alanların 
olmadığı tespit edilmiştir, gençlerin sosyalleşmesi enerjilerini yönlendirilecekleri spor alanlarının 
yapılması önemlidir, köyde bulunan gençlerin gelişimi için çeşitli spor alanlarının yapılması uygun 
görülmüştür. 

 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: 04 
 
 
        İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/ 29  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli Demirlipınar köyünde gençlere yönelik  İl Özel 
İdaresi bütçe imkanları dahilinde spor sahası ve spor tesislerinin  yapılması hususunun 
araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
 

Batman merkez köyü  Demirlipınarda gençlerin spor ve aktivitelerini yapacakları 
alanların olmadığı tespit edilmiştir, gençlerin sosyalleşmesi enerjilerini yönlendirilecekleri spor 
alanlarının yapılması önemlidir, köyde bulunan gençlerin gelişimi için çeşitli spor alanlarının 
yapılması uygun görülmüştür. 
 

 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: 04 

İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/28 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli genelinde İl Özel İdaresinin desteklediği “Kültür Sanat 
Projeleri” ile ilgili konunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Komisyonunca yapılan çalışmalar neticesinde; 

İl Kültür Müdürlüğünün tertip ettiği ve İl Özel İdarenin desteklediği 41 adet Kültür ve Sanat 
etkinliği İl merkezi, İlçe ve köylerde halkımızla buluşmuştur bu etkinlikler;  

24 Adet Çocuk Tiyatrosu 

10 Adet Çocuk masalı dinleticisi 

2 adet konser 

1 adet fotoğraf sergisi 

1 adet yetişkin Halk masalı 

1 Adet yetişkin tiyatro 

1 adet yemek yarışması 

2 adet kütüphane konuşmaları şeklindedir. 

İl Genel Meclisi 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: 02 
 
 
                   İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/ 29  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli Demirlipınar köyünde gençlere yönelik  İl Özel 
İdaresi bütçe imkanları dahilinde spor sahası ve spor tesislerinin  yapılması hususunun 
araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
 

Batman merkez köyü  Demirlipınarda gençlerin spor ve aktivitelerini yapacakları 
alanların olmadığı tespit edilmiştir, gençlerin sosyalleşmesi enerjilerini yönlendirilecekleri spor 
alanlarının yapılması önemlidir, köyde bulunan gençlerin gelişimi için çeşitli spor alanlarının 
yapılması uygun görülmüştür. 
 

 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: 03 
 
             İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/ 30   sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Dünya ve Türkiye genelinde olduğu gibi İlimizde son dönemde 
artan kanser vakalarının araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
 

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından olan kanser vakaları dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de görülmektedir. Son yıllarda Batman’da kanser vakalarında artış görülmektedir. 
Batmanda en sık görülen kanser vakaları erkeklerde akciğer kanseri, prostat kanseri, 
kadınlarda ise meme kanseri ve akciğer kanseridir, kanser Batman genelinde gün geçtikçe 
artan bir sağlık problemi haline gelmiştir, kanserin ciddi zararlarına maruz kalan kişiler ciddi 
sorunlarla uğraşmaktadır, erken teşhis konusunda çalışmaların yapılması insanların 
bilgilendirilmesi önemli bir faktördür, dünyada ve ilimizde kanser vakalarının üzerinde daha 
çok durulması önleyici tedbirler ve erken teşhis ile çalışmalara öncelik verilmesi 
gerekmektedir. 

 
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: 04 
 

İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman ili ve ilçelerinde köylerde kaçak avlanma ile ilgili ne gibi 
çalışmaların yapıldığının  araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,  

         Batman İl tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılında kaçak avlanmalara yönelik 
gerçekleştirilen 231 denetimde mevzuata aykırı davranan 3 kişiye 32bin 733 tl idari para 
cezası uygulandığı kaçak avlanmada kullanılan aletlere el konulmuştur, kaçak avcılıkla 
mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü görülmüştür. 

         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: 03 

           İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/32 sayılı kararı ile incelenmek üzere komisyonumuza 
havale edilen İlimiz Sason İlçesi gençlerinin madde bağımlılığına karşı korunması ve eğitilmesi konusunun 
araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Komisyonunca 
yapılan incelemeler neticesinde, 

Sason Kaymakamlığı başkanlığında aylık koordinasyon toplantısı yapılıp gerekli çalışmalar 
istişare edilip uygulama kararları alınmakta olup, diğer kurumlarda bu doğrultuda çalışmalarını 
yapmaktadır, Sason Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü tespit edilen bağımlı kişilerin sağlık 
kuruluşlarına yönlendirilmesini ailelerin maddi durumlarının incelenerek bu konuda yardımlar yapılması 
sağlanıyor, Aile merkezleri ve okullarda (Bağımlılıkla Mücadele)  konulu eğitim çalışmaları 
yapılmaktadır, kolluk kuvvetleri de konu ile ilgili çalışmalarını hassasiyetle yürütmektedir. 

İl Genel Meclisi Bilgi ve Takdirlerine arz ederiz. 

 
 
 
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: 04 
 
              İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/ 29  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli Demirlipınar köyünde gençlere yönelik  İl Özel 
İdaresi bütçe imkanları dahilinde spor sahası ve spor tesislerinin  yapılması hususunun 
araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Komisyonumuzca yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
 

Batman merkez köyü  Demirlipınarda gençlerin spor ve aktivitelerini yapacakları 
alanların olmadığı tespit edilmiştir, gençlerin sosyalleşmesi enerjilerini yönlendirilecekleri 
spor alanlarının yapılması önemlidir, köyde bulunan gençlerin gelişimi için çeşitli spor 
alanlarının yapılması uygun görülmüştür. 
 

 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: 04 

İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/33 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman ili genelinde 2021 yılında açılan ve kapanan işyerleri ve 
kooperatiflerin durumunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkında yapılan çalışmalar neticesinde, 

 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği son 5 yılda 2.672 yeni şirketin kurulduğu, Batman 

da 2021 yılında;  
 
639 adet yeni şirket ve kooperatif  kurulduğu 
86 adet şirket ve kooperatifin kapandığı 
4 adet yabancı uyruklu şirketin kurulduğu  
Kapanan her bir şirkete karşılık 7 yeni şirketin kurulduğu tespit edilmiş olduğu 

hususunu  
 

İl Genel Meclisi 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: 03 

İl Genel Meclisinin 04.03.2022 tarih ve 2022/31 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman ili ve ilçelerinde köylerde kaçak avlanma ile ilgili ne gibi 
çalışmaların yapıldığının  araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Komisyonumuzca yapılan araştırma ve inceleme sonucunda,  

         Batman İl tarım ve Orman Müdürlüğünce 2021 yılında kaçak avlanmalara yönelik 
gerçekleştirilen 231 denetimde mevzuata aykırı davranan 3 kişiye 32bin 733 tl idari para 
cezası uygulandığı kaçak avlanmada kullanılan aletlere el konulmuştur, kaçak avcılıkla 
mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü görülmüştür. 

         İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

 

BAŞKAN                 ÜYE                                          ÜYE                   ÜYE 

İsmet ÇELİK          Kutbeddin ALPASLAN          Ayhan AKIN       Mehmet Metin YILDIZ 
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