
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.12.2018  PAZARTESİ  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN ARALIK  AYI 

TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- 2017 bütçe yılında vidanjör için ayrılan ödeneğin vidanjör alımında kullanılmadığı, bu 
ödeneğin başka bir kalemde kullanılıp kullanılmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
4- Batman Merkeze bağlı Yolveren (Çınera)  Köyünün 2,5 km’lik yolunun kullanılmaz 
durumda olduğu, köy yolunun 2,5 km kısmının İl Özel İdaresi bütçe imkanları dahilinde 
asfaltlanabilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Kozluk İlçesine bağlı Gündüzlü Köyünün kanalizasyonun İl Özel İdaresi bütçe 
imkanları dahilinde yapılabilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Kozluk İlçesi Kavakdibi Soğukpınar Mezrasında bulunan eski okulun 
kullanılmadığı, bu okulun tadilatının İl Özel İdaresi bütçe imkanları dahilinde yapılmasıyla 
tekrardan okul öncesi öğrencilerinin eğitim görmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Esence Köyünde 1990-1991 yılında yapılan sağlık ocağının ne 
durumda olduğu, işlevini yerine getirip getirmediği gibi hususların araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- Batman Merkez köylerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018 yılı içerisinde yaptığı 
çalışmaların (aktivitelerin) neler olduğu hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki   Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu  
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- Batman Merkez ve ilçelerinde dikili alanlarımızda son yıllarda büyük artış olduğu 
söylenmektedir. Ekili dikili alanların hangi ürünlerde artış olduğu hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım   Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- 2018 yılı itibariyle Batman Merkez ve ilçelerinde tadilatı (restorasyonu) yapılan tarihi 
eserlerin hangiler olduğu hususunun 2018 yılı itibariyle Batman Merkez ve ilçelerinde tadilatı 
(restorasyonu) yapılan tarihi eserlerin hangiler olduğu hususunun araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği  Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Merkez ve ilçelerde bulunan kum ocaklarının İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan 
şirkette kamulaştırılarak devredilmesi ile ilgili hususunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 



12- Batman Merkez ve İlçelerine seracılığı geliştirme ve talebi arttırma ile ilgili devlet 
tarafından verilen hibe var mıdır, varsa kapsam alanı ve şartları nelerdir gibi hususların 
araştırılması ve  Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri 
Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi 
programında kaç kadın bulunmaktadır, bu kapsamda elde edilen başarılar nelerdir gibi 
hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14- İlimizde bulunan Organize Sanayinin talepleri karşılayıp karşılamadığı hususunun 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve 
Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
15-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
             
 



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.12.2018  SALI  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ MECLİS 
TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN ARALIK  AYI TOPLANTISININ 2. 

BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- 2017 bütçe yılında vidanjör için ayrılan ödeneğin vidanjör alımında kullanılmadığı, bu ödeneğin 
başka bir kalemde kullanılıp kullanılmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Kozluk İlçesi Kavakdibi Soğukpınar Mezrasında bulunan eski okulun kullanılmadığı, bu 
okulun tadilatının İl Özel İdaresi bütçe imkanları dahilinde yapılmasıyla tekrardan okul öncesi 
öğrencilerinin eğitim görmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Esence Köyünde 1990-1991 yılında yapılan sağlık ocağının ne durumda 
olduğu, işlevini yerine getirip getirmediği gibi hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi 
ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- Batman Merkez köylerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2018 yılı içerisinde yaptığı 
çalışmaların (aktivitelerin) neler olduğu hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki   Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu  inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
7- Batman Merkez ve ilçelerinde dikili alanlarımızda son yıllarda büyük artış olduğu söylenmektedir. 
Ekili dikili alanların hangi ürünlerde artış olduğu hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım   Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Merkez ve ilçelerde bulunan kum ocaklarının İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan şirkette 
kamulaştırılarak devredilmesi ile ilgili hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- Batman Merkez ve İlçelerine seracılığı geliştirme ve talebi arttırma ile ilgili devlet tarafından 
verilen hibe var mıdır, varsa kapsam alanı ve şartları nelerdir gibi hususların araştırılması ve  Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
10- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programında kaç 
kadın bulunmaktadır, bu kapsamda elde edilen başarılar nelerdir gibi hususların araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği   
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimizde bulunan Organize Sanayinin talepleri karşılayıp karşılamadığı hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
12-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
             
 



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.12.2018  ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN ARALIK  AYI TOPLANTISININ 3. 

BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- 2017 bütçe yılında vidanjör için ayrılan ödeneğin vidanjör alımında kullanılmadığı, bu 
ödeneğin başka bir kalemde kullanılıp kullanılmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
4- Batman Merkez ve ilçelerinde dikili alanlarımızda son yıllarda büyük artış olduğu 
söylenmektedir. Ekili dikili alanların hangi ürünlerde artış olduğu hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım   Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Merkez ve ilçelerde bulunan kum ocaklarının İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan 
şirkette kamulaştırılarak devredilmesi ile ilgili hususunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
6- Batman Merkez ve İlçelerine seracılığı geliştirme ve talebi arttırma ile ilgili devlet 
tarafından verilen hibe var mıdır, varsa kapsam alanı ve şartları nelerdir gibi hususların 
araştırılması ve  Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri 
Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programında 
kaç kadın bulunmaktadır, bu kapsamda elde edilen başarılar nelerdir gibi hususların 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimizde bulunan Organize Sanayinin talepleri karşılayıp karşılamadığı hususunun 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve 
Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
             
 



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   06.12.2018  PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN ARALIK  AYI TOPLANTISININ 4. 

BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- 2017 bütçe yılında vidanjör için ayrılan ödeneğin vidanjör alımında kullanılmadığı, bu 
ödeneğin başka bir kalemde kullanılıp kullanılmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
4- Batman Merkez ve ilçelerinde dikili alanlarımızda son yıllarda büyük artış olduğu 
söylenmektedir. Ekili dikili alanların hangi ürünlerde artış olduğu hususunun araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım   Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman Merkez ve İlçelerine seracılığı geliştirme ve talebi arttırma ile ilgili devlet 
tarafından verilen hibe var mıdır, varsa kapsam alanı ve şartları nelerdir gibi hususların 
araştırılması ve  Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri 
Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programında 
kaç kadın bulunmaktadır, bu kapsamda elde edilen başarılar nelerdir gibi hususların 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimizde bulunan Organize Sanayinin talepleri karşılayıp karşılamadığı hususunun 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve 
Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8-Tahakkuk ve Tediyesi zorunlu giderlerin karşılanabilmesi amacıyla, ekli cetvelde belirtilen, 
2018 Mali Yılı Bütçemizin çeşitli harcama kalemlerinin bir fonksiyonelden diğer 
fonksiyonellerde belirtilen bölüm ve maddelere ‘İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeliğinin’ 36.maddesine göre aktarma yapılması konusunun görüşülmesi. 
 
9-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
             
 



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   07.12.2018  CUMA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN ARALIK  AYI TOPLANTISININ 5. 

BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- 2017 bütçe yılında vidanjör için ayrılan ödeneğin vidanjör alımında kullanılmadığı, bu 
ödeneğin başka bir kalemde kullanılıp kullanılmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
4- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi programında 
kaç kadın bulunmaktadır, bu kapsamda elde edilen başarılar nelerdir gibi hususların 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimizde bulunan Organize Sanayinin talepleri karşılayıp karşılamadığı hususunun 
araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve 
Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
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