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AVRUPA BİRLİGİ KOMİSYONU RAPORU  

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIGINA  

 
           Batman ilimizin Avrupa birliği fonlarından istifade edecek konulardan biri olan tarihi 
bölgelerdeki bir alanın ıslahı ve bir eserin korunması için gerekli girişimlerin yapılması ve 
araştırılması için verilen önerge için komisyon olarak toplandık; 
   
 Yaptığımız inceleme ve araştırılmalara göre, Avrupa Birliği Fonlarından istifade 
edilen, bir tarihi bölgedeki eserin korunması için, gerekli çalışmalar yapılarak, Kozluk 
Kalesinin bütçe imkanları doğrultusunda onarılması ve aslına uygun tadilatın yapılarak 
ilimizin turizmine kazandırılmasını talep ediyoruz. 
 
     Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
 
 
 
 
M.Ali KAYA    İbrahim AĞAR    Mahfuz KAVAK  Abdulkadir DEMİR  M.Aydın BARAN 

   

 



 
 
 
 
 

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU 
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA 

                                              
          Batman ilimizin Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak gençlerimizin 
spor aktiviteleri için bir proje hazırlanması ve araştırılması talebi ile ilgili verilen 
önerge için komisyon olarak toplandık ;  
 
          Yaptığımız araştırmalara göre Avrupa Birliği sosyal-kültürel aktivitelerin 
dışında gençler ve spor alanları için her yıl fonlardan bir kısmını spor aktiviteleri 
için bütçe ayırmakta olup yapılan projelere göre fon aktarımı yapılmaktadır. 
İlimizin genç nüfusu göz önünde bulundurularak spora gerekli yatırımın 
yapılması için bir proje hazırlanmasını ve Avrupa Birliği bürosunun bunun takip 
etmesini talep ediyoruz. 
 
         Meclisin takdirlerine arz ederiz. 
 
 
 
 
M. Ali KAYA    İbrahim AĞAR    Mahfuz KAVAK 
 
 
 
 
 
Abdulkadir DEMİR      Mehmet Aydın BARAN 



 
 
 
 
 
 
   İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA  
                                             BATMAN 
 
           İlimiz Sason ilçesinde bulunan ve tarihçesi çok eskiye dayanan Mereto 
dağının tepesinde mevcut bulunan eski yerleşim yerleri ile ilgili Avrupa Birliği 
fonlarından nasıl istifade edileceğinin  araştırılması ile ilgili verilen önerge için 
komisyon olarak toplandık ;  
 
         Yaptığımız incelme ve araştırmalara göre Sason ilçemizde bulunan Mereto 
dağının tepesinde mevcut bulunan eski yerleşim yerleri içinde hala ayakta kalan 
bir kilisenin mevcut olduğu, her yıl yurt içinde ve yurtdışında binlerce insanın 
geldiği bir etkinlik yaptığını gözlemledik . Ayrıca hemen karşı tepesinde ise 
büyük bir İslam sahabesinin  mezarının olduğunu gördük. Bu iki tarihi eserin 
yeterince tanıtılması ve buraların Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek 
gerekli aslını uygun onarılmasını talep ediyoruz. 
         Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 



 
 
 
 
 
 
   İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA  
                                             BATMAN 
 
Batman ilimizin Sason ilçesinde Meşeli köyünde bulunan eski bir Kilisenin 
aslına göre tamiri ve tadilatının Avrupa Birliği fonlarından istifade edilecek 
bir proje yapılmasını talep ediyoruz. 
 
 
           Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veysi ATILGAN                   Dicle MANAP 
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    Batman İlimizin Avrupa Birliğinden yararlanılan fonlarından istihdam ve teknik eğitimlerin 
verildiği bu fonların hibe kapsamında olduğunun araştırılması ve İlimizin nasıl faydalanacağı ile 
ilgili verilen önerge hakkında komisyon olarak toplandık; 
 
    Yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda, Batman İlimizin Avrupa Birliği fonlarından 
istihdam ile ilgili ve teknik eğitimlerin verilmesi için İŞ-KUR ve Avrupa Birliği Batman 
temsilciliği ile beraber kurs düzenlediklerini, bu kursların özellikle teknik elemanları yetiştirmede 
çok faydalı olduğu görülmüştür. Son dönemlerde bu kursların daha da genişletilerek İlimizde 
yeni gelişmekte olan tekstil alanında da bir kurs düzenlenmesi ve tekstil kent yolunda yapılan 
çalışmalara katkıda bulunulması için gerekirse İl Özel İdaresi ve Avrupa Birliği masası ile 
beraber  bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz. 
 
      Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
 
 
 
 
M.Ali KAYA    İbrahim AĞAR    Mahfuz KAVAK  Abdulkadir DEMİR  M.Aydın BARAN 
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    Batman İlimizin Avrupa Birliğinden yararlanılan fonların özellikle tespit edilerek 
sosyolojik ve kültürel fonlardan nasıl istifade edebileceğimizin araştırılması ile ilgili verilen 
önerge için toplandık, yaptığımız inceleme ve araştırmalara göre; 
 
    Batman İlimiz Avrupa Birliği fonlarından istifade etmek için bir sürü proje hazırlanarak 
özellikle son dönemlerde kadınların iş sahibi olması için hazırlanan projelerde gerekli 
kaynağın az olduğu, Avrupa Birliği işsizlik fonlarının iyice araştırılarak, ayrıca sosyolojik ve 
kültürel varlıkları koruma altına alınması için bu fonlardan istifade edilmesi için proje 
hazırlanması gerekmektedir.İl Özel İdaresi bünyesinde bulunan Avrupa Birliği biriminin 
gerekli araştırmayı yapmasını talep ediyoruz. 
 
     Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
 
 
 
 
M.Ali KAYA    İbrahim AĞAR    Mahfuz KAVAK  Abdulkadir DEMİR  M.Aydın BARAN 
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      Batman İlimizin Sason ilçesinde Meşeli köyünde bulunan eski bir Kilisenin aslına göre 
tamir ve tadilatının Avrupa Birliği fonlarından istifade edilecek bir proje kapsamında  
yapılması  ile ilgili verilen önerge hakkında komisyon olarak toplandık; 
 
     Yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda, Batman İlimizin Sason ilçesinde 
Meşeli köyü sınırları içerisinde bulunan tarihi bir kilisenin tamiri ve tadilatı için  bulunan eski 
bir Kilisenin aslına göre tamir ve tadilatının Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek  bir 
proje yapılmasını Avrupa Birliği Bürosunca hazırlanarak bu projenin ilimizdeki turizm ve 
inanç turizmi yönünde çok sayıda turistin geleceği kaaaatine varıldığından, Kilisenin aslına 
göre tamir ve tadilatının   yapılması talep ediyoruz. 
 
      Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
 
 
 
 
M.Ali KAYA    İbrahim AĞAR    Mahfuz KAVAK      Abdulkadir DEMİR   
 
 
 
 
M.Aydın BARAN 
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İlimiz Sason ilçesinde bulunan ve tarihçesi çok eskiye dayanan Mereto dağının tepesinde 
mevcut bulunan eski yerleşim yerleri ile ilgili Avrupa Birliği fonlarından nasıl istifade 
edileceğinin  araştırılması ile ilgili verilen önerge için komisyon olarak toplandık ;  
 
         Yaptığımız incelme ve araştırmalara göre Sason ilçemizde bulunan Mereto dağının 
tepesinde mevcut bulunan eski yerleşim yerleri içinde hala ayakta kalan bir kilisenin mevcut 
olduğu, her yıl yurt içinde ve yurtdışında binlerce insanın geldiği bir etkinlik yaptığını 
gözlemledik . Ayrıca hemen karşı tepesinde ise büyük bir İslam sahabesinin  mezarının 
olduğunu gördük. Bu iki tarihi eserin yeterince tanıtılması ve buraların Avrupa Birliği 
fonlarından istifade edilerek gerekli aslını uygun onarılmasını talep ediyoruz. 
 
     Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
 
 
 
 
M.Ali KAYA    İbrahim AĞAR    Mahfuz KAVAK  Abdulkadir DEMİR  M.Aydın BARAN 
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