
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU 

Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 01 

 İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/162 sayılı kararı ile incelenmek 
üzere komisyonumuza havale edilen M.S 5. yy’da inşa edilen Mor Kuryakos Manastırı Beşiri 
İlçemizin Ayrancı Köyü merkezinde bulunmaktadır. Süryaniler tarafından uzun yıllar boyunca Metropolit 
Merkezi olarak kullanılan Mor Kuryakos Manastırı  Gerek taş gerekse diğer yapım şekilleri ile büyük 
önem taşımaktadır. 

2018 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak DİKA’ya sunulan proje kabul edilerek DİKA 
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan elde edilen ödenekle 1. Etap restorasyon işlemlerine başlanmıştır. 
2020 yılında tamamlanan 1. Etap çalışması  1.600,000 TL ile tamamlanmıştır. 1.etap çalışması ile acil 
restorasyon gereken alanlar restore edilerek yapının yılkıma tehlikesinin önüne geçilmiştir. 

2020 yılında yapıda 2. Etap restorasyon işlemlerine başlanarak yapının turizme kazandırılması için 
restorasyon çalışmalarına devam edilmiştir. İl Özel İdaresi Kültür Varlıklarını Koruma Bütçesinden 
sağlanan ödenekle gerçekleştirilen 2. Etap çalışmaları ile yapının dış duvarları komple ayağa kaldırılarak 
yapıya dışarıdan gelecek zararların önüne geçilmiştir. Bu çalışma için Özel İdare tarafından sağlanan 
ödenek ise 4.065.173,76 TL’dir . 2021 yılı sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, yapılan 
çalışmaların kış mevsiminden etkilenmemesi için 448.400,00TL ödenek sağlanarak çalışmalara devam 
edilecektir. Şu anda Manastırda don olayları nedeni ile çalışma gerçekleştirilmemektedir. 30 gün sonra 
tekrar çalışmalar start alacaktır.  

Gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sonucunda yapının %65’lik kısmının restorasyon işlemleri 
tamamlanmıştır ve yapıda sonraki kazı çalışmalarında bulunan 3. Avlu olarak kabul edilen alanın 
restorasyon işlemleri hala yapılamamıştır. Yakın zamanda 3. Avlu olarak adlandırılan alanda restorasyon 
işlemlerinin tamamlanması ile alanın restorasyon işlemleri tamamlanacak ve Manastır Bölgede önemli bir 
Turizm Destinasyonu olarak hizmet verecektir. 

         İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine arz ederiz. 

 

 

BAŞKAN                           ÜYE                       ÜYE               ÜYE 

İsmet ÇELİK                Ertan RECEBANLI     Hüseyin YILMAZ            Mehmet AKSOY 

 

 

 

 

   



   



 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 

 

Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 01 

              İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/ 161  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen İlimiz Gercüş ilçesinde çocukların ve gençlerin madde 
bağımlılığından koruma amaçlı ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonunca 
yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda, 
 

Batman ili ve ilçelerinde uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için çeşitli 
etkinliklerde bulunarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanılmaya çalışılmaktadır, İl sağlık 
Müdürlüğü tarafından ilçelerde afiş çalışmaları, broşür çalışmaları gerçekleştirilmektedir. 
İlçelerde gençlerin madde bağımlılığında kendilerini korumaları için eğitim verilmektedir, 
Halk Eğitim , öğretmen ve kursiyerlere eğitim verilmektedir, Gençlik Spor Merkezleri de 
avantajlı çocuk ve gençlere madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık için spor müsabakaları 
düzenleyerek ilçelerde çocuk ve gençlere ulaşılmaktadır, Komisyonun yaptığı araştırma 
sonucunda çocuk ve gençlere farkındalık eğitimi ve aktivitelerin daha fazla yapılması 
gençlerin yeteneklerine göre spora yönlendirilmeleri gerekli görülmüştür. 

 
 İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  

 

 

BAŞKAN                             ÜYE                         ÜYE                       ÜYE 

Nuri YILDIZ                       Nezir SONĞUR       Mahfuz ADİN        İsmet ÇELİK 

 



 
 
 
 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 

 
 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 01 
 

İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/160 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli ve İlçelerinde kırsal alanda kadının güçlendirilmesi 
ve kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında İl 
Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim kültür ve 
Sosyal Hizmetler Komisyonunca yapılan incelemeler neticesinde, 

 
Kırsal alanda kadının  güçlendirilmesi için kadının sahip olduğu güçlerinin ortaya 

çıkarılması, yoksulluk, eğitim, sağlık, tarımsal üretim, girişimcilik pazarlama örgütleme 
sosyal güvenlik gibi güçlenmeyi güvence altına alarak birçok faktöre ilişkin sorunların 
çözümlenmesi gerekmektedir. Kadınların yoksullaşmasındaki en önemli faktörlerden birisi 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği oluşturmaktadır, bu nedenle çalışmalar yapılarak haklar 
temelinde güçlendirme yapılmalıdır. Kırsal alanda kadının  istihdama katılması gerek, 
girişimciliğini geliştirmek için ilk önce eğitim verilmelidir, kırsal alanda kısa vadeli çözümler 
yerine yapısal toplumsal ve stratejik çalışmalar yapılmalıdır. İlk öncelik hedef girişimci ve 
üretici kadınları desteklemek ve onlara istihdam sağlamak olmalıdır. 

 
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: 01 
 

İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/160 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli ve İlçelerinde kırsal alanda kadının güçlendirilmesi 
ve kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında İl 
Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonunca yapılan incelemeler neticesinde, 

 
Kırsal alanda kadının  güçlendirilmesi için kadının sahip olduğu güçlerinin ortaya 

çıkarılması, yoksulluk, eğitim, sağlık, tarımsal üretim, girişimcilik pazarlama örgütleme 
sosyal güvenlik gibi güçlenmeyi güvence altına alarak birçok faktöre ilişkin sorunların 
çözümlenmesi gerekmektedir. Kadınların yoksullaşmasındaki en önemli faktörlerden birisi 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği oluşturmaktadır, bu nedenle çalışmalar yapılarak haklar 
temelinde güçlendirme yapılmalıdır. Kırsal alanda kadının  istihdama katılması gerek, 
girişimciliğini geliştirmek için ilk önce eğitim verilmelidir, kırsal alanda kısa vadeli çözümler 
yerine yapısal toplumsal ve stratejik çalışmalar yapılmalıdır. İlk öncelik hedef girişimci ve 
üretici kadınları desteklemek ve onlara istihdam sağlamak olmalıdır. 

 
İl Genel Meclisi Bilgi ve Takdirlerine arz ederiz. 

 
 
BAŞKAN                          ÜYE                            ÜYE                         ÜYE 
 
Şaziye GÜNDÜZ         Mehmet Metin YILDIZ    Yahya KARABAŞ Vildan ERGÜL TİLEĞİ
        
 
      
                                                                              
 
 
 
 
      
 
  
 
 
 
                                             
 
                                             



İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
GENÇLİK VE SPORU GELİŞTİRME KOMİSYONU 

 
Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 01 

 İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/ 161  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen İlimiz Gercüş ilçesinde çocukların ve gençlerin madde bağımlılığından 
koruma amaçlı ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonunca yapılan araştırmalar ve 
incelemeler sonucunda, 
 

Batman ili ve ilçelerinde uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerde 
bulunarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanılmaya çalışılmaktadır, İl sağlık Müdürlüğü tarafından 
ilçelerde afiş çalışmaları, broşür çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İlçelerde gençlerin madde 
bağımlılığında kendilerini korumaları için eğitim verilmektedir, Halk Eğitim , öğretmen ve 
kursiyerlere eğitim verilmektedir, Gençlik Spor Merkezleri de avantajlı çocuk ve gençlere madde 
bağımlılığı ile ilgili farkındalık için spor müsabakaları düzenleyerek ilçelerde çocuk ve gençlere 
ulaşılmaktadır, Komisyonun yaptığı araştırma sonucunda çocuk ve gençlere farkındalık eğitimi 
ve aktivitelerin daha fazla yapılması gençlerin yeteneklerine göre spora yönlendirilmeleri gerekli 
görülmüştür. 

 
 İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  

 

        BAŞKAN                           ÜYE                                           ÜYE                        ÜYE              

        Hüseyin YILMAZ             Kudbeddin  ALPASLAN          İhsan DİREK          Ayhan AKIN                                     

 

 

 

 

   

   



  İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA  
İÇİŞLERİ KOMİSYONU 

 
 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 01 
 

İl Genel Meclisinin 03.01.2021 tarih ve 2021/ 159 sayılı kararı ile    incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli Kozluk İlçesine bağlı bulunan Kahveci  köyü 
karaoğlak , Kamışlı, Pınarhisar, Koçaklar, Soğukpınar ve çamlıca köyünün  ortak kullandığı 
şeyh halil mezarlığının yolu dar ve virajlı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi 
hususunun  araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki İçişleri komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda 

 
Kozluk İlçesine bağlı olan yukarda adı sayılan köylerin gurup köy yollarının yapılarak 

ortak olarak kullandıkları Şeyh Halil mezarlığının yolunun genişletilip var olan sorunun 
çözülmelidir. Kozluk İlçesine bağlı olan yukarda adı sayılan köylerin gurup köy yollarının İl 
Özel İdaresi bütçesinden yapılmalıdır. 

 
 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: 01 

Batman İli Kozluk İlçesi köy yolları projelerinin 2021 yılında hangi köy yollarını kapsadığı 
konusunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkında yapılan 
araştırmalar ekte sunulmuştur. 

            İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine  arz ederiz  

 

 

 

 

BAŞKAN                           ÜYE                       ÜYE               ÜYE 

Yahya KARABAŞ             Nuri YILDIZ          Nezir SONĞUR                 İhsan DİREK 

 

 

   

   



İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
KADIN-ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 

 
 
 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 01 
 

İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/160 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli ve İlçelerinde kırsal alanda kadının güçlendirilmesi 
ve kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında İl 
Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonunca yapılan incelemeler neticesinde, 

 
Kırsal alanda kadının  güçlendirilmesi için kadının sahip olduğu güçlerinin ortaya 

çıkarılması, yoksulluk, eğitim, sağlık, tarımsal üretim, girişimcilik pazarlama örgütleme 
sosyal güvenlik gibi güçlenmeyi güvence altına alarak birçok faktöre ilişkin sorunların 
çözümlenmesi gerekmektedir. Kadınların yoksullaşmasındaki en önemli faktörlerden birisi 
toplumsal cinsiyet eşitsizliği oluşturmaktadır, bu nedenle çalışmalar yapılarak haklar 
temelinde güçlendirme yapılmalıdır. Kırsal alanda kadının  istihdama katılması gerek, 
girişimciliğini geliştirmek için ilk önce eğitim verilmelidir, kırsal alanda kısa vadeli çözümler 
yerine yapısal toplumsal ve stratejik çalışmalar yapılmalıdır. İlk öncelik hedef girişimci ve 
üretici kadınları desteklemek ve onlara istihdam sağlamak olmalıdır. 

 
İl Genel Meclisi Bilgi ve Takdirlerine arz ederiz. 

 
 
 
 
  BAŞKAN                            ÜYE                               ÜYE                          ÜYE                            
 
Vildan Ergül TİLEĞİ           Şaziye GÜNDÜZ            Ömer GÜZEL                  Ayhan AKIN          
 
 



 
 
 
 

 
 
 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA        

        KÖYLERİ KALKINDIRMA KOMİSYONU RAPORU 
 
 

YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 01 
 

İl Genel Meclisinin 03.01.2021 tarih ve 2021/ 159 sayılı kararı ile    incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli Kozluk İlçesine bağlı bulunan Kahveci  köyü 
karaoğlak , Kamışlı, Pınarhisar, Koçaklar, Soğukpınar ve çamlıca köyünün  ortak kullandığı 
şeyh halil mezarlığının yolu dar ve virajlı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların 
giderilebilmesi hususunun  araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki  Köyleri Kalkındırma  komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda 

 
Kozluk İlçesine bağlı olan yukarda adı sayılan köylerin gurup köy yollarının yapılarak 

ortak olarak kullandıkları Şeyh Halil mezarlığının yolunun genişletilip var olan sorunun 
çözülmelidir. Kozluk İlçesine bağlı olan yukarda adı sayılan köylerin gurup köy yollarının İl 
Özel İdaresi bütçesinden yapılmalıdır. 

 
 İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine  arz ederiz . 

  
  
 

 

 BAŞKAN                   ÜYE                             ÜYE                                     ÜYE                 
     
 
Ayhan AKIN                  Nezir SONĞUR           Mehmet Aydın BARAN      Nuri YILDIZ 
                                           
 
  
                                                      
  
 
                                                      



İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
MADDE BAĞIMLILIĞI  KOMİSYONU 

 
 

Yıl……………..:2022 

RAPOR SAYISI: 01 

 İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/ 161  sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen İlimiz Gercüş ilçesinde çocukların ve gençlerin madde bağımlılığından 
koruma amaçlı ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonunca yapılan araştırmalar ve 
incelemeler sonucunda, 
 

Batman ili ve ilçelerinde uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerde 
bulunarak halkın bilinçlendirilmesi sağlanılmaya çalışılmaktadır, İl sağlık Müdürlüğü tarafından 
ilçelerde afiş çalışmaları, broşür çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İlçelerde gençlerin madde 
bağımlılığında kendilerini korumaları için eğitim verilmektedir, Halk Eğitim , öğretmen ve 
kursiyerlere eğitim verilmektedir, Gençlik Spor Merkezleri de avantajlı çocuk ve gençlere madde 
bağımlılığı ile ilgili farkındalık için spor müsabakaları düzenleyerek ilçelerde çocuk ve gençlere 
ulaşılmaktadır, Komisyonun yaptığı araştırma sonucunda çocuk ve gençlere farkındalık eğitimi 
ve aktivitelerin daha fazla yapılması gençlerin yeteneklerine göre spora yönlendirilmeleri gerekli 
görülmüştür. 

 
 İl Genel Meclisinin bilgilerine arz olunur.  

 

 

BAŞKAN                                    ÜYE                                ÜYE            ÜYE 

İzettin TAŞ                                Ertan RECEBANLI           Ömer GÜZEL           Ali ŞİMŞEK 

 

 

 

 

   

   



 
 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

             PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU 
 

 
YILI                    : 2022 
RAPOR SAYISI: 01 
 

İl Genel Meclisinin 03.01.2021 tarih ve 2021/ 159 sayılı kararı ile    incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli Kozluk İlçesine bağlı bulunan Kahveci  köyü 
karaoğlak , Kamışlı, Pınarhisar, Koçaklar, Soğukpınar ve çamlıca köyünün  ortak kullandığı 
şeyh halil mezarlığının yolu dar ve virajlı olması nedeniyle yaşanan sıkıntıların 
giderilebilmesi hususunun  araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe komisyonunun yaptığı inceleme sonucunda 

 
Kozluk İlçesine bağlı olan yukarda adı sayılan köylerin gurup köy yollarının yapılarak 

ortak olarak kullandıkları Şeyh Halil mezarlığının yolunun genişletilip var olan sorunun 
çözülmelidir. Kozluk İlçesine bağlı olan yukarda adı sayılan köylerin gurup köy yollarının İl 
Özel İdaresi bütçesinden yapılmalıdır. 

 
 İl Genel Meclisinin bilgi ve takdirlerine  arz ederiz . 

  
  

  
 
 
BAŞKAN                        ÜYE                                   ÜYE                             ÜYE                  
 
Abdulvahap AKBAŞ     Semra GÜNEŞ               İsmet ÇELİK                Şaziye GÜNDÜZ 
 
 
 
 
                                      ÜYE                                    ÜYE                          
 
                                      Mehmet Metin YILDIZ         İhsan DİREK         
 
  
 
 
 
                                             
 



 

 

  İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU RAPORU 

YILI                     : 2022 

RAPOR SAYISI: 01 

İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/164 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilinçli tüketici ve tüketici 
hakları ile ilgili Batma Üniversitesi ile birlikte yapılan projeler hakkında İl Genel Meclisine bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önergeye , istinaden  Komisyonumuzca  yapılan inceleme ve 
çalışmalar neticesinde;   

             Bilinçli tüketici, bilinçli tüketim ve tüketici hakları konusunda üniversite öğrencileri   
bilinçlendirmek farkındalık yaratmak  sanatsal çalışmaları desteklemek değerlendirmek 
sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek amacıyla “Tüketici Hakları” konulu “Afiş 
Tasarım Yarışması” düzenlenmiştir, bu sayede gençlerin düşünme becerilerinin gelişmesine 
ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olacak ve yapılan  eserler sayesinde  toplumun 
bilinçlendirilmesi tüketim ve tüketici hakları konusunda bilinçlendirme ve farkındalık 
yaratmış olacaktır. 

       

  İl Genel Meclisinin Bilgi ve Takdirlerine arz ederiz. 

 

         

   BAŞKAN             ÜYE                           ÜYE                                       ÜYE          

                  

  İzzettin TAŞ       Ali ŞİMŞEK          Kudbeddin ALPSLAN         Mehmet Metin YILDIZ 

       

 

 



 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

TARIM KOMİSYONU RAPORU 

YILI                     : 2022 

RAPOR SAYISI: 01 

İl Genel Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 2021/160 sayılı kararı ile incelenmek üzere 
komisyonumuza havale edilen Batman İli ve İlçelerinde kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve 
kırsalda kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında İl Genel 
Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki TarımKomisyonunca yapılan 
incelemeler neticesinde, 

Kırsal alanda kadının  güçlendirilmesi için kadının sahip olduğu güçlerinin ortaya çıkarılması, 
yoksulluk, eğitim, sağlık, tarımsal üretim, girişimcilik pazarlama örgütleme sosyal güvenlik gibi 
güçlenmeyi güvence altına alarak birçok faktöre ilişkin sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. 
Kadınların yoksullaşmasındaki en önemli faktörlerden birisi toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
oluşturmaktadır, bu nedenle çalışmalar yapılarak haklar temelinde güçlendirme yapılmalıdır. Kırsal 
alanda kadının  istihdama katılması gerek, girişimciliğini geliştirmek için ilk önce eğitim verilmelidir, 
kırsal alanda kısa vadeli çözümler yerine yapısal toplumsal ve stratejik çalışmalar yapılmalıdır. İlk 
öncelik hedef girişimci ve üretici kadınları desteklemek ve onlara istihdam sağlamak olmalıdır. 

 

İl Genel Meclisi Bilgi ve Takdirlerine arz ederiz. 

 

BAŞKAN                         ÜYE                                   ÜYE                        ÜYE 

Feremez TOSUNPINAR     Kudbeddin ALPASLAN    Şükrü KAYA            Mehmet AKSOY 
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