
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.02.2019  CUMA   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-Batman İl Özel İdaresi Spor Tesisleri İşletim Yönergesinin 15.maddesine istinaden Spor 
Tesislerinin kullanım ücretinin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Kozluk İlçesine bağlı Yanıkkaya Köyü Sarıkuş Mezrasının 5 Kilometrelik yolunun 
asfaltlanabilmesi  hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5-2018 yılı itibariyle Batman İl Özel İdaresine  Bakanlıklardan  projeye bağlı aktarılan 
ödenek var mı, varsa hangi kurumun hangi projesidir, projeye bağlı gönderilen fakat 
uygulanmayıp geri gönderilen ödeneklerin olup olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe  Komisyonu  inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Yontuk Yazı Köyünün su şebekesinin yapılıp yapılmadığı 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki 
İçişleri  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Batman Merkez ve ilçelere yardıma muhtaç ailelere dağıtılması düşünülen tonlarca 
kömürün yapılan testler sonucu sakıncalı çıkması sonucunda bu kömürlere ne yapıldığı ve 
yardıma muhtaç ailelere dağıtılması planlanan kömür için yeni bir girişim var mı, varsa 
kömürün kalitesi test edilmiş midir, hususunun aştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Kozluk İlçesine bağlı Taşlı Dere Köyünde bulunan Sağlık Ocağının tadilatının 
yapılıp yapılmadığı yapılıyorsa ne aşamada olduğu hususunun araştırılarak Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Gençlik ve Sporu Gerliştirme İl Müdürlüğü bünyesinde olan Çok Amaçlı Spor 
salonunda hangi dallarda kursların açıldığı ve bu kursların açılma koşulları ve süreleri ile 
ilgili hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme  Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- İlimiz Merkez ve İlçelerinde tarım teşvik kredisi için başvuru şartları nelerdir, bu 
teşviklerle ilgili çiftçi bilgilendirme semineri verilmişmidir, benzeri hususunun araştırılması 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Işıkveren Köyünde Gıre Amera kazı çalışmalarının ne 
aşamada olduğu ve kazı çalışmalarının devam edip etmediği hususunun araştırılarak Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi 
 
 
 



 
 
 
 
12- İlimiz Batman  Merkez ve İlçelerine bağlı Köylerde mesire alanı oluşturmak için gerekli 
çalışmaların yapılması hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki  Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13- İl Özel İdaresi bünyesindeki eski hava alanı yeri tekstil olarak hizmet vermekte olup, 150 
personel çalıştırmaktadır, fakat mevcut yapı yetersiz olup mevcut yapıya ek olarak ilave 300 
metrekarelik bir yer inşa edildiğinden mevcut durumun (Tesisin) araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14- İlimizde Batman Merkezde desteklenen kaç kadın girişimci olduğu ve hangi alanlarda 
girişimlerde bulundukları hususlarının araştırılması Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği   Komisyonu  inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
15- İlimiz Sanayi ve Ticaret Odasının danışmanlık hizmetlerinin ne şekilde verildiğinin ve 
kapsam alanı  hususunun araştırılması 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   02.02.2019  CUMARTESİ   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 İl Özel İdaresi Spor Tesisleri İşletim Yönergesinin 15.maddesine istinaden Spor 
Tesislerinin kullanım ücretinin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
4-2018 yılı itibariyle Batman İl Özel İdaresine  Bakanlıklardan  projeye bağlı aktarılan 
ödenek var mı, varsa hangi kurumun hangi projesidir, projeye bağlı gönderilen fakat 
uygulanmayıp geri gönderilen ödeneklerin olup olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe  Komisyonu  inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Yontuk Yazı Köyünün su şebekesinin yapılıp yapılmadığı 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki 
İçişleri  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Batman Merkez ve ilçelere yardıma muhtaç ailelere dağıtılması düşünülen tonlarca 
kömürün yapılan testler sonucu sakıncalı çıkması sonucunda bu kömürlere ne yapıldığı ve 
yardıma muhtaç ailelere dağıtılması planlanan kömür için yeni bir girişim var mı, varsa 
kömürün kalitesi test edilmiş midir, hususunun aştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Merkez ve İlçelerinde tarım teşvik kredisi için başvuru şartları nelerdir, bu 
teşviklerle ilgili çiftçi bilgilendirme semineri verilmişmidir, benzeri hususunun araştırılması 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Işıkveren Köyünde Gıre Amera kazı çalışmalarının ne aşamada 
olduğu ve kazı çalışmalarının devam edip etmediği hususunun araştırılarak Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi 
 
9- İlimiz Batman  Merkez ve İlçelerine bağlı Köylerde mesire alanı oluşturmak için gerekli 
çalışmaların yapılması hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki  Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- İl Özel İdaresi bünyesindeki eski hava alanı yeri tekstil olarak hizmet vermekte olup, 150 
personel çalıştırmaktadır, fakat mevcut yapı yetersiz olup mevcut yapıya ek olarak ilave 300 
metrekarelik bir yer inşa edildiğinden mevcut durumun (Tesisin) araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimizde Batman Merkezde desteklenen kaç kadın girişimci olduğu ve hangi alanlarda 
girişimlerde bulundukları hususlarının araştırılması Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği   Komisyonu  inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
 



 
 
 
12- İlimiz Sanayi ve Ticaret Odasının danışmanlık hizmetlerinin ne şekilde verildiğinin ve 
kapsam alanı  hususunun araştırılması Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13- İl Özel İdaresinin Ortak olduğu Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Anonim 
Şirketinde İl Genel Meclisi adına Batman Valisi Hulusi ŞAHİN’ nin temsil etmesi konusunun 
görüşülmesi   
 
14-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.02.2019  PAZAR   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 İl Özel İdaresi Spor Tesisleri İşletim Yönergesinin 15.maddesine istinaden Spor 
Tesislerinin kullanım ücretinin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
4-2018 yılı itibariyle Batman İl Özel İdaresine  Bakanlıklardan  projeye bağlı aktarılan 
ödenek var mı, varsa hangi kurumun hangi projesidir, projeye bağlı gönderilen fakat 
uygulanmayıp geri gönderilen ödeneklerin olup olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe  Komisyonu  inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Yontuk Yazı Köyünün su şebekesinin yapılıp yapılmadığı 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki 
İçişleri  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Batman Merkez ve ilçelere yardıma muhtaç ailelere dağıtılması düşünülen tonlarca 
kömürün yapılan testler sonucu sakıncalı çıkması sonucunda bu kömürlere ne yapıldığı ve 
yardıma muhtaç ailelere dağıtılması planlanan kömür için yeni bir girişim var mı, varsa 
kömürün kalitesi test edilmiş midir, hususunun aştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Merkez ve İlçelerinde tarım teşvik kredisi için başvuru şartları nelerdir, bu 
teşviklerle ilgili çiftçi bilgilendirme semineri verilmişmidir, benzeri hususunun araştırılması 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Batman  Merkez ve İlçelerine bağlı Köylerde mesire alanı oluşturmak için gerekli 
çalışmaların yapılması hususunun araştırılarak Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki  Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- İl Özel İdaresi bünyesindeki eski hava alanı yeri tekstil olarak hizmet vermekte olup, 150 
personel çalıştırmaktadır, fakat mevcut yapı yetersiz olup mevcut yapıya ek olarak ilave 300 
metrekarelik bir yer inşa edildiğinden mevcut durumun (Tesisin) araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13- İl Özel İdaresinin Ortak olduğu Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Anonim 
Şirketinde İl Genel Meclisi adına Batman Valisi Hulusi ŞAHİN’ nin temsil etmesi konusunun 
görüşülmesi   
 
14-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.02.2019  PAZARTESİ   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 İl Özel İdaresi Spor Tesisleri İşletim Yönergesinin 15.maddesine istinaden Spor 
Tesislerinin kullanım ücretinin tespit edilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
4-2018 yılı itibariyle Batman İl Özel İdaresine  Bakanlıklardan  projeye bağlı aktarılan 
ödenek var mı, varsa hangi kurumun hangi projesidir, projeye bağlı gönderilen fakat 
uygulanmayıp geri gönderilen ödeneklerin olup olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe  Komisyonu  inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Merkez ve İlçelerinde tarım teşvik kredisi için başvuru şartları nelerdir, bu 
teşviklerle ilgili çiftçi bilgilendirme semineri verilmişmidir, benzeri hususunun araştırılması 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
10- İl Özel İdaresi bünyesindeki eski hava alanı yeri tekstil olarak hizmet vermekte olup, 150 
personel çalıştırmaktadır, fakat mevcut yapı yetersiz olup mevcut yapıya ek olarak ilave 300 
metrekarelik bir yer inşa edildiğinden mevcut durumun (Tesisin) araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13- İl Özel İdaresinin Ortak olduğu Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Anonim 
Şirketinde İl Genel Meclisi adına Batman Valisi Hulusi ŞAHİN’ nin temsil etmesi konusunun 
görüşülmesi   
 
14-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.02.2019  SALI   GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN ŞUBAT  AYI TOPLANTISININ 

5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 
 
 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3-2018 yılı itibariyle Batman İl Özel İdaresine  Bakanlıklardan  projeye bağlı aktarılan 
ödenek var mı, varsa hangi kurumun hangi projesidir, projeye bağlı gönderilen fakat 
uygulanmayıp geri gönderilen ödeneklerin olup olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe  Komisyonu  inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
4- İl Özel İdaresi bünyesindeki eski hava alanı yeri tekstil olarak hizmet vermekte olup, 150 
personel çalıştırmaktadır, fakat mevcut yapı yetersiz olup mevcut yapıya ek olarak ilave 300 
metrekarelik bir yer inşa edildiğinden mevcut durumun (Tesisin) araştırılması ve Meclise 
bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma Komisyonu  
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
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