
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.06.2018  CUMA   GÜNÜ SAAT 14.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN HAZİRAN  AYI 

TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- İlimiz Gercüş İlçesi Kesiksu Köyüne altyapı (kanalizasyon) tesisi yapılabilmesi hususların 
araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4-İl Özel İdaresi Makine İkmal Şube Müdürlüğünün ocak, şubat, mart ve  nisan 2018 
aylarının iş makinesi tamir, tadilat, lastik giderleri  gibi hususların araştırılarak Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman Merkeze bağlı Karayün Köyü  Okçular Mezrasının mezarlık yolunun stabilizesinin 
yapılabilmesi  hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki İçişleri  Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Merkeze bağlı Binatlı Köyü ilkokulu eski ve taş bina olup yetersizdir. Binatlı 
Köyüne yeni bir ilkokul yapılabilmesi  hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi 
ile  ilgili verilen önerge hakkındaki  Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler   Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Beşiri İlçesi Beşpınar Köyü Sağlık Ocağı eski ve yetersizdir. Beşpınar Köyüne yeni 
bir sağlık ocağı yapılabilmesi  hususların araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Sason İlçesi İlçe Tarım Müdürlüğü 2018 yılı çalışma programında çiftçilere yönelik 
hangi projeler hazırlanmıştır, bu projelerden hangileri tatbik edilmiştir, kalan projelerle ilgili 
hangi çalışmalar yapılmaktadır gibi hususların araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım   Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Gercüş İlçe Merkezinde Gençlik Spor Şube Müdürlüğüne bağlı hangi tesisler 
bulunmaktadır, bu tesislerde yapılan etkinlikler nelerdir gibi hususların araştırılarak Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonunun  inceleme raporlarının görüşülmesi. 
 
10- İlimiz Batman Çayı üzerinde Bıçakçı Köyü Mevkiinde Perpıra Köprüsünün restorasyon  
çalışmalarının  hangi aşamada olduğu hususunun  araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği  Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Beşiri İlçesi sınırları içerisinde bulunan DİKA ve İl Özel İdaresi ortak katkılarıyla 
yapılan mesire alanının İl Özel İdaresi gelirlerine katkıda bulunabilmesi için yetkili 
mercilerden öneri alınması hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
 
 
 
 



 
 
12- İlimiz Merkez ve ilçelerinde iklim değişikliklerini göz önünde bulundurarak tarımsal 
açıdan kalkındırmak için nöbetleşe ve alternatif tarımla ilgili Tarım İl Müdürlüğünce bir 
çalışmanın olup olmadığı hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki   Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi 
 
13- İlimiz Merkez ve ilçelerinde yaşlılara yönelik  evde bakım hizmeti kapsamında kaç 
kadının yaşlı bakım ücreti aldığı, alınan ücretin aylık mı yoksa üç ayda bir mi verildiği 
hususlarının araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünce, İlimizde ticaret hacminin artması ve arttırılabilmesi için İl 
Müdürlüğünce yapılan çalışmaların  araştırılarak 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   02.06.2018  CUMARTESİ   GÜNÜ SAAT 14.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN HAZİRAN  AYI 

TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- İlimiz Merkeze bağlı Binatlı Köyü ilkokulu eski ve taş bina olup yetersizdir. Binatlı 
Köyüne yeni bir ilkokul yapılabilmesi  hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi 
ile  ilgili verilen önerge hakkındaki  Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler   Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Beşiri İlçesi Beşpınar Köyü Sağlık Ocağı eski ve yetersizdir. Beşpınar Köyüne yeni 
bir sağlık ocağı yapılabilmesi  hususların araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Sason İlçesi İlçe Tarım Müdürlüğü 2018 yılı çalışma programında çiftçilere yönelik 
hangi projeler hazırlanmıştır, bu projelerden hangileri tatbik edilmiştir, kalan projelerle ilgili 
hangi çalışmalar yapılmaktadır gibi hususların araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım   Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Gercüş İlçe Merkezinde Gençlik Spor Şube Müdürlüğüne bağlı hangi tesisler 
bulunmaktadır, bu tesislerde yapılan etkinlikler nelerdir gibi hususların araştırılarak Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonunun  inceleme raporlarının görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Batman Çayı üzerinde Bıçakçı Köyü Mevkiinde Perpıra Köprüsünün restorasyon  
çalışmalarının  hangi aşamada olduğu hususunun  araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği  Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Beşiri İlçesi sınırları içerisinde bulunan DİKA ve İl Özel İdaresi ortak katkılarıyla 
yapılan mesire alanının İl Özel İdaresi gelirlerine katkıda bulunabilmesi için yetkili 
mercilerden öneri alınması hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Merkez ve ilçelerinde iklim değişikliklerini göz önünde bulundurarak tarımsal 
açıdan kalkındırmak için nöbetleşe ve alternatif tarımla ilgili Tarım İl Müdürlüğünce bir 
çalışmanın olup olmadığı hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki   Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi 
 
10- İlimiz Merkez ve ilçelerinde yaşlılara yönelik  evde bakım hizmeti kapsamında kaç 
kadının yaşlı bakım ücreti aldığı, alınan ücretin aylık mı yoksa üç ayda bir mi verildiği 
hususlarının araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünce, İlimizde ticaret hacminin artması ve arttırılabilmesi için İl 
Müdürlüğünce yapılan çalışmaların  araştırılarak 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   03.06.2018  PAZARGÜNÜ SAAT 14.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN HAZİRAN  AYI 

TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- İlimiz Gercüş İlçe Merkezinde Gençlik Spor Şube Müdürlüğüne bağlı hangi tesisler 
bulunmaktadır, bu tesislerde yapılan etkinlikler nelerdir gibi hususların araştırılarak Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme 
Komisyonunun  inceleme raporlarının görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Batman Çayı üzerinde Bıçakçı Köyü Mevkiinde Perpıra Köprüsünün restorasyon  
çalışmalarının  hangi aşamada olduğu hususunun  araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği  Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Beşiri İlçesi sınırları içerisinde bulunan DİKA ve İl Özel İdaresi ortak katkılarıyla 
yapılan mesire alanının İl Özel İdaresi gelirlerine katkıda bulunabilmesi için yetkili 
mercilerden öneri alınması hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Merkez ve ilçelerinde iklim değişikliklerini göz önünde bulundurarak tarımsal 
açıdan kalkındırmak için nöbetleşe ve alternatif tarımla ilgili Tarım İl Müdürlüğünce bir 
çalışmanın olup olmadığı hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki   Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi 
 
7- İlimiz Merkez ve ilçelerinde yaşlılara yönelik  evde bakım hizmeti kapsamında kaç kadının 
yaşlı bakım ücreti aldığı, alınan ücretin aylık mı yoksa üç ayda bir mi verildiği hususlarının 
araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünce, İlimizde ticaret hacminin artması ve arttırılabilmesi için İl 
Müdürlüğünce yapılan çalışmaların  araştırılarak 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   04.06.2018  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN HAZİRAN  AYI 

TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama. 
 
3- İlimiz Merkez ve ilçelerinde iklim değişikliklerini göz önünde bulundurarak tarımsal 
açıdan kalkındırmak için nöbetleşe ve alternatif tarımla ilgili Tarım İl Müdürlüğünce bir 
çalışmanın olup olmadığı hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki   Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi 
 
4- İlimiz Merkez ve ilçelerinde yaşlılara yönelik  evde bakım hizmeti kapsamında kaç kadının 
yaşlı bakım ücreti aldığı, alınan ücretin aylık mı yoksa üç ayda bir mi verildiği hususlarının 
araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünce, İlimizde ticaret hacminin artması ve arttırılabilmesi için İl 
Müdürlüğünce yapılan çalışmaların  araştırılarak 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 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.06.2018  SALI GÜNÜ SAAT 14.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN HAZİRAN  AYI 

TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama. 
 
3- İlimiz Ticaret İl Müdürlüğünce, İlimizde ticaret hacminin artması ve arttırılabilmesi için İl 
Müdürlüğünce yapılan çalışmaların  araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4-Ilısu Barajı ve HES projelerinden etkilenen ilimiz merkez İlçesi, Urganlı  köyünün 5543 
sayılı İskan Kanununun 16. maddesi kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 
ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifi İl Genel Meclisince görüşülerek 05.04.2018 
tarih ve 2018/64 sayılı karara bağlanmış olup 25.04.2018 tarihinde askıya çıkmıştır. Askı 
süreci  içerisinde 2 adet itiraz dilekçesi gelmiş olup, 3194 sayılı imar kanununun 8. maddesi 
gereği 15 gün içerisinde itirazların görüşülüp karara bağlanması gerektiğinden İl Genel 
Meclisince görüşülerek karara bağlanması 
 
5-Kapanış. 
                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
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