
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.08..2017 SALI GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- Köy Yerleşik alan ve sınırlarının tespit işlemi tamamlanan İlimiz Merkez İlçesinde 26 Köy 
16 Mezra, Beşiri İlçesinde 18 Köy 5 Mezra, Kozluk İlçesinde 8 Köy 2 Mezra ve Gercüş 
İlçesinde 1 köyde;  12.07.2013 tarih ve 6495 Sayılı KHK’ nın 27/5 maddesi gereğince Köy 
Yerleşik Alan ve Civarı sınırlarının İl Genel Meclisince onaylanması konusu ile ilgili İçişleri    
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Kiredi Köyü 1034 ada 3 numaralı parsel konut dışı kentsel çalışma 
alanı imarlı fonksiyonu iken, sosyal tesis alanı  (Engelli Bakım evi) fonksiyonu talebi  ile 
ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5-İlimiz Sason İlçesi Gürgenli Köyüne bağlı Yuvalıçay (Yuvalar) mezrasının ana köyden 
ayrılarak aynı adla bağımsız olması k0nusunun 5442 sayılı İl İdaresi kanunun 2. Maddesi 
gereğince görüşülmesi. 
 
6- İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan hizmet araçlarının (iş makineleri v.b.) durumlarının 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve 
Bütçe Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
7- İlimiz Merkez Köylerinde “Akoba” köyü yol durumunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi 
 
8- İlimiz merkez köylerinden Kocalar köyünün altyapısı kullanılamaz durumda olduğundan 
bu altyapının onarımı veya yeniden yapılabilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi 
 
9- Batman Merkezde bulunan “Batman Lisesi” nin isminin değiştirilme gerekçesi ve isim 
değişikliğin nasıl yapıldığı hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi  talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
10- İlimiz genelinde toplam sağlık evlerinin kaç tanesinin faal olduğu, faal olan ve olmayan 
sağlık evleri hakkındaki girişim ve çalışmaların olup olmadığı hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- Batman Gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğünün izcilik çalışmaları ile ilgili projelerinin 
olup olmadığı, bu güne kadar yapılan izcilik faaliyetleri hususlarının araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
12- “Genç Çitçi” projelerinin desteklenmesi kapsamında 2017 yılı için ilimiz ve ilçelerinde 
faydalanan kaç genç çitçi olduğunun  araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 



 
 
 
 
13- İlimizde Avrupa fonundan restorasyonu  yapılan tarihi eserler var mıdır, varsa isimlerinin 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa 
Birliği Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
14- Solar Pompa (Güneş Enerjisi) ile yapılacak bir çalışmanın köyleri kalkındırmada ilimize 
nasıl bir katkı sağlayabileceği hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
15- Batman İl Özel İdaresinin taşınmazlardan elde edilen gelirler tahsil ediliyor mu 
edilemiyor ise nedenlerinin araştırılması  ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen 
önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
16- İlimiz merkez ve ilçelerinde Çocuk Esirgeme Kurumunda ve  kuruma bağlı açılan evlerde 
bulunan kız çocuklarının yaşlarına göre sayılarının  araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
17- Batman ve İlçelerinde hangi çeşit borsalar vardır, yetiştirilen ürünler ile ilgili yeni 
borsalar kurulabilir mi ve bu çalışmaların batman ekonomisine katkısı nedir hususların 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve 
Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
18- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.08..2017 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- Köy Yerleşik alan ve sınırlarının tespit işlemi tamamlanan İlimiz Merkez İlçesinde 26 Köy 
16 Mezra, Beşiri İlçesinde 18 Köy 5 Mezra, Kozluk İlçesinde 8 Köy 2 Mezra ve Gercüş 
İlçesinde 1 köyde;  12.07.2013 tarih ve 6495 Sayılı KHK’ nın 27/5 maddesi gereğince Köy 
Yerleşik Alan ve Civarı sınırlarının İl Genel Meclisince onaylanması konusu ile ilgili İçişleri    
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Kiredi Köyü 1034 ada 3 numaralı parsel konut dışı kentsel çalışma 
alanı imarlı fonksiyonu iken, sosyal tesis alanı  (Engelli Bakım evi) fonksiyonu talebi  ile 
ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan hizmet araçlarının (iş makineleri v.b.) durumlarının 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve 
Bütçe Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
6- Batman Merkezde bulunan “Batman Lisesi” nin isminin değiştirilme gerekçesi ve isim 
değişikliğin nasıl yapıldığı hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi  talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
7- İlimiz genelinde toplam sağlık evlerinin kaç tanesinin faal olduğu, faal olan ve olmayan 
sağlık evleri hakkındaki girişim ve çalışmaların olup olmadığı hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- Batman Gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğünün izcilik çalışmaları ile ilgili projelerinin 
olup olmadığı, bu güne kadar yapılan izcilik faaliyetleri hususlarının araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- “Genç Çitçi” projelerinin desteklenmesi kapsamında 2017 yılı için ilimiz ve ilçelerinde 
faydalanan kaç genç çitçi olduğunun  araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- İlimizde Avrupa fonundan restorasyonu  yapılan tarihi eserler var mıdır, varsa isimlerinin 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa 
Birliği Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
11- Solar Pompa (Güneş Enerjisi) ile yapılacak bir çalışmanın köyleri kalkındırmada ilimize 
nasıl bir katkı sağlayabileceği hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
12- İlimiz merkez ve ilçelerinde Çocuk Esirgeme Kurumunda ve  kuruma bağlı açılan evlerde 
bulunan kız çocuklarının yaşlarına göre sayılarının  araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
13- Batman ve İlçelerinde hangi çeşit borsalar vardır, yetiştirilen ürünler ile ilgili yeni 
borsalar kurulabilir mi ve bu çalışmaların batman ekonomisine katkısı nedir hususların 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve 
Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.07.2017 tarih ve 1550 sayılı yazılarında Mülkiyeti 
Batman İl Özel İdaresine ait İlimiz Beşiri İlçesi Deyrakıra köyü 1 pafta, 3 nolu parsel 
üzerinde bulunan Kilise binasının  (Mor Kuryakus Manastırı) Kültür ve Turizm Bakanlığına 
tahsisi talep edilmiştir. Söz konusu taşınmaz için yapılacak restorasyon çalışmalarına ait 
ödeneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından   karşılanması, turizme kazandırılmak üzere 
gerekli yatırımların yapılması ve amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 5302 sayılı İl özel 
İdaresi Kanunun 10/f maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi 
konusunun görüşülmesi 
 
14- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.08..2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- Köy Yerleşik alan ve sınırlarının tespit işlemi tamamlanan İlimiz Merkez İlçesinde 26 Köy 
16 Mezra, Beşiri İlçesinde 18 Köy 5 Mezra, Kozluk İlçesinde 8 Köy 2 Mezra ve Gercüş 
İlçesinde 1 köyde;  12.07.2013 tarih ve 6495 Sayılı KHK’ nın 27/5 maddesi gereğince Köy 
Yerleşik Alan ve Civarı sınırlarının İl Genel Meclisince onaylanması konusu ile ilgili İçişleri    
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Kiredi Köyü 1034 ada 3 numaralı parsel konut dışı kentsel çalışma 
alanı imarlı fonksiyonu iken, sosyal tesis alanı  (Engelli Bakım evi) fonksiyonu talebi  ile 
ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman Merkezde bulunan “Batman Lisesi” nin isminin değiştirilme gerekçesi ve isim 
değişikliğin nasıl yapıldığı hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi  talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
6- İlimiz genelinde toplam sağlık evlerinin kaç tanesinin faal olduğu, faal olan ve olmayan 
sağlık evleri hakkındaki girişim ve çalışmaların olup olmadığı hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- “Genç Çitçi” projelerinin desteklenmesi kapsamında 2017 yılı için ilimiz ve ilçelerinde 
faydalanan kaç genç çitçi olduğunun  araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimizde Avrupa fonundan restorasyonu  yapılan tarihi eserler var mıdır, varsa isimlerinin 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa 
Birliği Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
9- Solar Pompa (Güneş Enerjisi) ile yapılacak bir çalışmanın köyleri kalkındırmada ilimize 
nasıl bir katkı sağlayabileceği hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
10- Batman ve İlçelerinde hangi çeşit borsalar vardır, yetiştirilen ürünler ile ilgili yeni 
borsalar kurulabilir mi ve bu çalışmaların batman ekonomisine katkısı nedir hususların 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve 
Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.07.2017 tarih ve 1550 sayılı yazılarında Mülkiyeti 
Batman İl Özel İdaresine ait İlimiz Beşiri İlçesi Deyrakıra köyü 1 pafta, 3 nolu parsel 
üzerinde bulunan Kilise binasının  (Mor Kuryakus Manastırı) Kültür ve Turizm Bakanlığına 
tahsisi talep edilmiştir. Söz konusu taşınmaz için yapılacak restorasyon çalışmalarına ait 
ödeneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından   karşılanması, turizme kazandırılmak üzere 
gerekli yatırımların yapılması ve amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 5302 sayılı İl özel 
İdaresi Kanunun 10/f maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi 
konusunun görüşülmesi 



 
 
 
12- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.08..2017 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- Köy Yerleşik alan ve sınırlarının tespit işlemi tamamlanan İlimiz Merkez İlçesinde 26 Köy 
16 Mezra, Beşiri İlçesinde 18 Köy 5 Mezra, Kozluk İlçesinde 8 Köy 2 Mezra ve Gercüş 
İlçesinde 1 köyde;  12.07.2013 tarih ve 6495 Sayılı KHK’ nın 27/5 maddesi gereğince Köy 
Yerleşik Alan ve Civarı sınırlarının İl Genel Meclisince onaylanması konusu ile ilgili İçişleri    
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Kiredi Köyü 1034 ada 3 numaralı parsel konut dışı kentsel çalışma 
alanı imarlı fonksiyonu iken, sosyal tesis alanı  (Engelli Bakım evi) fonksiyonu talebi  ile 
ilgili  İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Solar Pompa (Güneş Enerjisi) ile yapılacak bir çalışmanın köyleri kalkındırmada ilimize 
nasıl bir katkı sağlayabileceği hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
6-İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.07.2017 tarih ve 1550 sayılı yazılarında Mülkiyeti 
Batman İl Özel İdaresine ait İlimiz Beşiri İlçesi Deyrakıra köyü 1 pafta, 3 nolu parsel 
üzerinde bulunan Kilise binasının  (Mor Kuryakus Manastırı) Kültür ve Turizm Bakanlığına 
tahsisi talep edilmiştir. Söz konusu taşınmaz için yapılacak restorasyon çalışmalarına ait 
ödeneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından   karşılanması, turizme kazandırılmak üzere 
gerekli yatırımların yapılması ve amacı dışında kullanılmamak kaydıyla 5302 sayılı İl özel 
İdaresi Kanunun 10/f maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi 
konusunun görüşülmesi. 
 
7- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   07.08..2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- Köy Yerleşik alan ve sınırlarının tespit işlemi tamamlanan İlimiz Merkez İlçesinde 26 Köy 
16 Mezra, Beşiri İlçesinde 18 Köy 5 Mezra, Kozluk İlçesinde 8 Köy 2 Mezra ve Gercüş 
İlçesinde 1 köyde;  12.07.2013 tarih ve 6495 Sayılı KHK’ nın 27/5 maddesi gereğince Köy 
Yerleşik Alan ve Civarı sınırlarının İl Genel Meclisince onaylanması konusu ile ilgili İçişleri    
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
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