
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.07..2017  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  TEMMUZ  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- 2017 bütçesinden araç alımı için ayrılan 150.000,00-TL’nin ilaçlama aracı alımı için 
kullanılabilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
5- Batman Merkeze bağlı Oymataş Köyü- Sincar Mezrası arasına 2.5 km yol açılmış,       1 
km’si yapılmış olup 1.5 km’si yapılmamıştır. Bu yolun İl Özel İdaresi bütçe imkanları 
dahilinde yapılabilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
6- İlimiz Beşiri ilçesine bağlı Yeniyol Köyünün kanalizasyon şebekesinin elden geçirilmesi 
veya yeniden yapılabilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
7- İlimizde ulusal ve uluslar arası turizm, fuar ve tanıtım organizasyonlarına düzenli 
katılımlar yapılıyor mu, yapılıyorsa tanıtım ve organizasyonların ilimize yansıması ne 
orandadır, Turizm, fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılım sonrası sonuç değerlendirmeleri 
yapılıyor mu. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
8- İlimizde Gençlerin uğradıkları yerlerin başında internet kafe gelmektedir, İnternet kafelerin 
inceleme denetimleri ne sıklıkla yapılmakta, kamera zorunluluğu var mıdır, varsa uygulanıyor 
mu, Bilişim Suçları Amirliği bu konuda ne gibi önemler alıyor, bu hususların araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz genelinde toplam kaç tane sağlık evi bulunduğu hususunun araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- İlimiz ve İlçelerinde kaç adet gölet vardır, bu göletler ne zaman yapılmıştır, yapılması 
planlanan göletler var mıdır, sulanabilir arazilerimizin sulanması için planlama yapılmış 
mıdır, İlimiz ve İlçelerinde gölet yapımına uygun yerler var mıdır. Bu hususların araştırılması 
ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Merkez Bıçakçı köyü sınırında bulunan tarihi ve çok gözlü köprünün Avrupa 
Birliği fonlarından istifade edilerek restorasyonun yapılabilmesi hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi 



 
 
 
12- İlimiz Gercüş İlçesinde yetiştirilen üzüm bağlarının üretim alanlarının genişletilerek 
gereken bilginin sunulması ve maddi destek sağlanabilmesi hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13- Batman İl Özel İdaresinin taşınmazların sayısı ve İl Özel İdaresine olan gelirlerinin tespiti 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi  verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki 
Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
14- İlimizde mevcut yaşlı bakım evleri var mıdır, varsa başvuru şartları nelerdir, ne gibi 
hizmetler verilmektedir. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
15- İlimizde işsizlik maaşından yararlanma oranı nedir, işsizlik maaşından yararlanma şartları 
nelerdir, ne kadar sürede ödeme yapılmaktadır. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
16- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.07..2017  SALI GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  TEMMUZ  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- Batman Merkeze bağlı Oymataş Köyü- Sincar Mezrası arasına 2.5 km yol açılmış,       1 
km’si yapılmış olup 1.5 km’si yapılmamıştır. Bu yolun İl Özel İdaresi bütçe imkanları 
dahilinde yapılabilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
5- İlimizde ulusal ve uluslar arası turizm, fuar ve tanıtım organizasyonlarına düzenli 
katılımlar yapılıyor mu, yapılıyorsa tanıtım ve organizasyonların ilimize yansıması ne 
orandadır, Turizm, fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılım sonrası sonuç değerlendirmeleri 
yapılıyor mu. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
6- İlimizde Gençlerin uğradıkları yerlerin başında internet kafe gelmektedir, İnternet kafelerin 
inceleme denetimleri ne sıklıkla yapılmakta, kamera zorunluluğu var mıdır, varsa uygulanıyor 
mu, Bilişim Suçları Amirliği bu konuda ne gibi önemler alıyor, bu hususların araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimiz genelinde toplam kaç tane sağlık evi bulunduğu hususunun araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz ve İlçelerinde kaç adet gölet vardır, bu göletler ne zaman yapılmıştır, yapılması 
planlanan göletler var mıdır, sulanabilir arazilerimizin sulanması için planlama yapılmış 
mıdır, İlimiz ve İlçelerinde gölet yapımına uygun yerler var mıdır. Bu hususların araştırılması 
ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Gercüş İlçesinde yetiştirilen üzüm bağlarının üretim alanlarının genişletilerek 
gereken bilginin sunulması ve maddi destek sağlanabilmesi hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- Batman İl Özel İdaresinin taşınmazların sayısı ve İl Özel İdaresine olan gelirlerinin tespiti 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi  verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki 
Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
 
 



 
 
 
11- İlimizde mevcut yaşlı bakım evleri var mıdır, varsa başvuru şartları nelerdir, ne gibi 
hizmetler verilmektedir. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
12- İlimizde işsizlik maaşından yararlanma oranı nedir, işsizlik maaşından yararlanma şartları 
nelerdir, ne kadar sürede ödeme yapılmaktadır. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
13- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.07..2017  ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  TEMMUZ  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- İlimizde Gençlerin uğradıkları yerlerin başında internet kafe gelmektedir, İnternet kafelerin 
inceleme denetimleri ne sıklıkla yapılmakta, kamera zorunluluğu var mıdır, varsa uygulanıyor 
mu, Bilişim Suçları Amirliği bu konuda ne gibi önemler alıyor, bu hususların araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz ve İlçelerinde kaç adet gölet vardır, bu göletler ne zaman yapılmıştır, yapılması 
planlanan göletler var mıdır, sulanabilir arazilerimizin sulanması için planlama yapılmış 
mıdır, İlimiz ve İlçelerinde gölet yapımına uygun yerler var mıdır. Bu hususların araştırılması 
ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Gercüş İlçesinde yetiştirilen üzüm bağlarının üretim alanlarının genişletilerek 
gereken bilginin sunulması ve maddi destek sağlanabilmesi hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Batman İl Özel İdaresinin taşınmazların sayısı ve İl Özel İdaresine olan gelirlerinin tespiti 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi  verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki 
Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimizde mevcut yaşlı bakım evleri var mıdır, varsa başvuru şartları nelerdir, ne gibi 
hizmetler verilmektedir. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki  Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
9- İlimizde işsizlik maaşından yararlanma oranı nedir, işsizlik maaşından yararlanma şartları 
nelerdir, ne kadar sürede ödeme yapılmaktadır. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
10-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 talebinin 
görüşülmesi.   
 
11- Kapanış                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                             
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   06.07..2017  PERŞEMBE  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  TEMMUZ  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- İlimizde Gençlerin uğradıkları yerlerin başında internet kafe gelmektedir, İnternet kafelerin 
inceleme denetimleri ne sıklıkla yapılmakta, kamera zorunluluğu var mıdır, varsa uygulanıyor 
mu, Bilişim Suçları Amirliği bu konuda ne gibi önemler alıyor, bu hususların araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz ve İlçelerinde kaç adet gölet vardır, bu göletler ne zaman yapılmıştır, yapılması 
planlanan göletler var mıdır, sulanabilir arazilerimizin sulanması için planlama yapılmış 
mıdır, İlimiz ve İlçelerinde gölet yapımına uygun yerler var mıdır. Bu hususların araştırılması 
ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- Batman İl Özel İdaresinin taşınmazların sayısı ve İl Özel İdaresine olan gelirlerinin tespiti 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi  verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki 
Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimizde işsizlik maaşından yararlanma oranı nedir, işsizlik maaşından yararlanma şartları 
nelerdir, ne kadar sürede ödeme yapılmaktadır. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
8-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 talebinin 
görüşülmesi.   
 
9- Kapanış                                                                                                        
                                                                                                       
                                                                             
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   07.07..2017  CUMA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  TEMMUZ  AYI 

TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- İlimizde Gençlerin uğradıkları yerlerin başında internet kafe gelmektedir, İnternet kafelerin 
inceleme denetimleri ne sıklıkla yapılmakta, kamera zorunluluğu var mıdır, varsa uygulanıyor 
mu, Bilişim Suçları Amirliği bu konuda ne gibi önemler alıyor, bu hususların araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimizde işsizlik maaşından yararlanma oranı nedir, işsizlik maaşından yararlanma şartları 
nelerdir, ne kadar sürede ödeme yapılmaktadır. Bu hususların araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
5- Kapanış       
                                                                                                  
                                                                                                       
                                                                             
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
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