
 
 
 
İL GENEL MECLİSİNİN   04.02.2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00 DE 

İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 
ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 
 
 1-Açılış 
 

    2-Yoklama 
 
3-İlimiz  Sason İlçesinin köy grup yollarının ulaşıma elverişli olup olmadığının 
varsa konu ile ilgili sıkıntıların rapor edilmesi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4-Batman İlimizin Avrupa Birliği fonlarından istihdam ve teknik eğitimlerin 
verildiği  bu fonların hibe kapsamında olduğunun araştırılması ve İlimizin nasıl 
faydalanacağı ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5-Batman İlimizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için 
Kosgep desteklerinin araştırılarak, bu işletmelerin her türlü desteğinin 
verilebilmesi için İlimizdeki Kosgep’ten gerekli bilgilendirmenin yapılması ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
6-İlimiz Kozluk İlçesinin Koçaklı köyüne bağlı Baçifte mezrasının 4 km asfalt 
yolu arası kalmış olup yolun tamamlanması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
İçişleri Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Batman Merkeze bağlı Yeniköy sınırları içinde bulunan tabii çim saha olarak 
bilinen yerin etrafının iyileştirilerek gerekli malzemelerin temin edilmesi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- Batman İlimizin İl Özel İdaresi gelirlerinden olan alınan bağış ve yardımların 
ne kadar olduğu, geçen yıllardaki rakamların ne olduğu. bu yardım ve 
bağışlarının  arttırılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9-İlimiz Sason İlçesine bağlı Yeniköy de tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye 
başlanan çilek için üretime başlanmış olup ürünün değerlendirilmesi için bir 
kooperatif  kurulması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
 



10-Batman İlimizin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu olarak son dönemde 
Suriye’den gelen mülteci konumundaki kadın ve erkeklerin İlimizde dilencilik 
yapmalarını önlemek ve  ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum örgütleri ile 
beraber bir kampanyanın açılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın-
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
11- İlimize bağlı Sason İlçesine tarıma yönelik çilek kapsamında hibe projesinin 
olduğunu ve buna ilişkin vatandaşların faydalandığı bir proje olmasından 
kaynaklı, halkın şikayetleri söz konusu bu şikayetlerin neye yönelik olduğu ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
12- İlimiz Kozluk İlçesi Yankılı köyünün okulunun tavanı damladığından.acilen 
onarılması ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13-İlimiz Merkeze bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde var olan 
personelin yetersiz olduğundan konu ile ilgili komisyonun araştırıp rapor etmesi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
14-Kapanış 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                                            
                      
 Mehmet SalihAKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.02.2013 SALI  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL 
ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 
 
 1-Açılış 
 

    2-Yoklama 
 
3-Batman İlimizin Avrupa Birliği fonlarından istihdam ve teknik eğitimlerin 
verildiği  bu fonların hibe kapsamında olduğunun araştırılması ve İlimizin nasıl 
faydalanacağı ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4-Batman İlimizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için 
Kosgep desteklerinin araştırılarak, bu işletmelerin her türlü desteğinin 
verilebilmesi için İlimizdeki Kosgep’ten gerekli bilgilendirmenin yapılması ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
5- Batman Merkeze bağlı Yeniköy sınırları içinde bulunan tabii çim saha olarak 
bilinen yerin etrafının iyileştirilerek gerekli malzemelerin temin edilmesi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- Batman İlimizin İl Özel İdaresi gelirlerinden olan alınan bağış ve yardımların 
ne kadar olduğu, geçen yıllardaki rakamların ne olduğu. bu yardım ve 
bağışlarının  arttırılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7-Batman İlimizin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonu olarak son dönemde 
Suriye’den gelen mülteci konumundaki kadın ve erkeklerin İlimizde dilencilik 
yapmalarını önlemek ve  ihtiyaçlarını karşılamak için sivil toplum örgütleri ile 
beraber bir kampanyanın açılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın-
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimize bağlı Sason İlçesine tarıma yönelik çilek kapsamında hibe projesinin 
olduğunu ve buna ilişkin vatandaşların faydalandığı bir proje olmasından 
kaynaklı, halkın şikayetleri söz konusu bu şikayetlerin neye yönelik olduğu ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Kozluk İlçesi Yankılı köyünün okulunun tavanı damladığından.acilen 
onarılması ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 



 
 
 
 
 
10-İlimiz Merkeze bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde var olan 
personelin yetersiz olduğundan konu ile ilgili komisyonun araştırıp rapor etmesi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
11-2013 yılı Turizm, Kent ve Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 
kapsamında sunmuş olduğumuz ‘Batman Sason İlçesi Mereto Dağı ve Klisesi 
Yolu Genişletme- Yeni Yol Açma- Stabilize ve Sanat Yapıları Yapım İşi’ 
başlıklı proje için İdaremize, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliğinin 26.maddesi uyarınca proje hesabını açma, para aktarma ve bu 
hesaptan para harcama yetkisi verilmesine, İdaremiz proje teklifi Ajans 
tarafından başarılı bulunduğu takdirde Başvuru formunda beyan edilen bedelin 
%25’lik eş finansman tutarını nakdi olarak karşılayabileceğini taahhüt etmesine, 
Proje teklifini Dicle Kalkınma Ajansı ile yapılacak sözleşmeyi imzalamaya ve 
her türlü yazışmayı yapmaya Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Sait 
ÜNER’in yetkili kılınması konusunun görüşülmesi. 
 
12-İlimiz Kozluk İlçesi Gündüzlü Derince Köyüne bağlı Kahveci Mezrasının 
ana köyden ayrılarak Kahveci adı altında bağımsız köy olması konusunun 
görüşülmesi. 
 
13-Kapanış 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                                            
                      
  Mehmet SalihAKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 
İL GENEL MECLİSİNİN   06.02.2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00 DE 

İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 
ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 
 
 1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 
3- Batman Merkeze bağlı Yeniköy sınırları içinde bulunan tabii çim saha olarak 
bilinen yerin etrafının iyileştirilerek gerekli malzemelerin temin edilmesi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- Batman İlimizin İl Özel İdaresi gelirlerinden olan alınan bağış ve yardımların 
ne kadar olduğu, geçen yıllardaki rakamların ne olduğu. bu yardım ve 
bağışlarının  arttırılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Kozluk İlçesi Yankılı köyünün okulunun tavanı damladığından.acilen 
onarılması ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6-İlimiz Merkeze bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde var olan 
personelin yetersiz olduğundan konu ile ilgili komisyonun araştırıp rapor etmesi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
7-İlimiz Kozluk İlçesi Gündüzlü Derince Köyüne bağlı Kahveci Mezrasının ana 
köyden ayrılarak Kahveci adı altında bağımsız köy olması konusunun 
görüşülmesi. 
 
8-Kapanış 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                                            
                      
  Mehmet SalihAKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   07.02.2013 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11.00 DE 
İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 
 
 1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 
3- Batman İlimizin İl Özel İdaresi gelirlerinden olan alınan bağış ve yardımların 
ne kadar olduğu, geçen yıllardaki rakamların ne olduğu. bu yardım ve 
bağışlarının  arttırılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Kozluk İlçesi Yankılı köyünün okulunun tavanı damladığından.acilen 
onarılması ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5-İlimiz Merkeze bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde var olan 
personelin yetersiz olduğundan konu ile ilgili komisyonun araştırıp rapor etmesi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
6-İlimiz Kozluk İlçesi Gündüzlü Derince Köyüne bağlı Kahveci Mezrasının ana 
köyden ayrılarak Kahveci adı altında bağımsız köy olması konusunun 
görüşülmesi. 
 
7-Kapanış 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                                            
                      
  Mehmet SalihAKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   08.02.2013 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL 
ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 
 
 
 
 1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 
3-İlimiz Kozluk İlçesi Gündüzlü Derince Köyüne bağlı Kahveci Mezrasının ana 
köyden ayrılarak Kahveci adı altında bağımsız köy olması konusunun 
görüşülmesi. 
 
4-Kapanış 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                    
                                                                                            
                      
  Mehmet SalihAKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
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