
SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU RAPORU 
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA  

 

        Batman ilimizin son zamanlarında artan inşaatlarda çalışacak ve sanayimize katkıda 
bulunan dalda yeterince eleman temin edilememektedir , bu elemanların yetiştirilmesi için 
gerekenin yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkında sanayi ve ticaret komisyonu 
olarak toplandık ;  
 
         Yaptığımız inceleme ve araştırmalara göre sadece ilimiz değil tüm illerde artan 
inşaat sektöründe yetişmiş eleman eksikliği gittikçe artmaktadır . İŞKUR Kurumumuzda 
düzenlenen kurslarda , özellikle inşaat işleri olan fayans, sıhhı tesisat, yer döşemeciliği , 
elektrik işleri ve dış kaplama usta ve çıraklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kursların en az 
üç ay olması ve sertifika verilmesini talep ediyoruz.    
  
Meclisin takdirlerine arz ederiz. 
 

 
                         
 
Kutbettin YILDIRIM                   Kadri YILDIRIM              M.Salih AKTAN 
 
 
 
 
 
Veysi ATILGAN         Ahmet AYDINALP 
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           - İlimize yatırımcı olarak gelen işadamlarımızın yatırım programlarının takibi ve 
onlarla ilgilenilmesi için gerekli kurumlarla beraber çalışılması ve bilgilendirme için bir 
komisyon kurulması talebi ile ilgili verilen önerge için komisyon olarak toplandık. 
 
          Yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda komisyon üyeleri olarak bunu 
kendi aramızda müzakere ederek, İlimizin yatırıma ihtiyacı olan ve bu yatırıma yönelik iş 
adamları ile ilgili her türlü kolaylığın sağlanması ve takip komisyonunun kurulması talep 
ediyoruz. 
  
          Meclisin Takdirlerine arz ederiz. 
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Veysi ATILGAN         Ahmet AYDINALP 
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          İlimizde bulunan büyük ve küçük ölçekli kobilerin Devlet 
bankalarından ne kadar istifade edildiğinin araştırılması  ve bu bankaların 
kobilerimize ne kadar yardımcı olduğunun  araştırılması ile ilgili verilen 
önerge için komisyon olarak toplandık. 
 
          Yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda büyük ve küçük 
ölçekli kobilerin Devlet bankalarından   yeterince istifade etmediğini 
gözlemledik.Ayrıca bankaların kobilere yeterince bilgi vermediğini ve kredi 
taleplerinde çok ciddi sıkıntılar yaşandığını bu üretime geçen iş yerlerinin 
madde hemde ve nakit trafiğinin iyi yönetilmediğini tespit ettik. Bu konuda 
gerekli açıklamaların ve bankaların kobilere gerekli yardımda bulunmasını 
talep ediyoruz, gerekirse banka müdürleri ile gerekli açıklanmanın 
yapılmasını talep ediyoruz. 
  
          Meclisin Takdirlerine arz ederiz. 
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Veysi ATILGAN         Ahmet AYDINALP 

 

 



SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU RAPORU 
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA  

 

           Batman İlimizin Sanayi ve Ticaret komisyonunca Ticaret Odası ve Sanayi ve 
Ticaret İl Müdürlüğünce yeni yasada uygulanmasında zorluk çekilen klavye ve isimlerin 
araştırılması talebi ile ilgili verilen önerge için komisyon olarak toplandık. 
 
          Yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda Batman Ticaret ve Sanayi  Odası , 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, ve Nüfus İl Müdürlüklerinde hala klavyede bulunmayan 
bazı harflerin uygulanmasında sıkıntı yaşanmaktadır, bu kurumlara yazı yazılarak 
uygulanmasında zorluk çekilen harflerin uygulanmasını talep ediyoruz. 
  
          Meclisin Takdirlerine arz ederiz. 
 
  
 

 
                         
 
Kutbettin YILDIRIM                   Kadri YILDIRIM              M.Salih AKTAN 
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          Batman ilimizin sanayi ve ticaret komisyonunca ticaret odası ve sanayi 
ticaret il müdürlüğünce yeni yasada uygulanmasında zorluk çekilen klavye 
ve isimlerin araştırılmasını talep ediyoruz. 
 
  
          Meclisin Takdirlerine arz ederiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veysi ATILGAN                 Dicle MANAP 
 
  
 

 
                         
 

 

 



 

 
 

                                   SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU RAPORU 
İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIGINA 

        Batman İlimizin sanayi ve ticaret açısından gelişmesi için mesleki kursların geliştirilerek 
gençlerin ve işsiz vatandaşların eğitilmesi konusunda ne yapılabileceğinin araştırılması ile 
ilgili verilen önerge için komisyon olarak toplandık ;  
 
        Yaptığımız inceleme ve araştırmalara göre ilimizde çok yani sanayi alanı ile birlikte 
ticaretin geliştiğini ve çok hızlı büyüyen bir il olmamız nedeniyle , daha önceden yapılan 
eğitim amaçlı kursların meslek edinme ve braşlar üzerine çalışmaların olduğu bir gerçektir. 
Ama bunları yeterli görmeyip bu kursların sadece üç oy ile sınırlandırılması ve verilen 
sertifikanın sadece bir anlam taşımadığını gözlemledik. Bundan mezun olanların mutlaka iş 
sahibi yapılmasını ve gerekirse yine mezunların iş ve işçi bulma müdürlüğümüzce tüm özel 
sektöre sürekli hatırlatmanın yapılmasını talep ediyoruz. 

  
Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
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 Ahmet AYDINALP                 Veysi ATILGAN 
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Batman ilimizin Organize Sanayinin büyütülmesi ile ilgili yapılan çalışmaların son 
olarak ne durumda olduğu, ilimizin gelişmesi ile ilgili olarak sanayi alanının yeterli olup 
olmadığını araştırılması ile ilgili verilen önerge için komisyon olarak toplandık; 

 
Yaptığımız inceleme ve araştırmalar sonucunda Batman ilimizin Organize Sanayi 

alanının büyütülmesi ek olarak hemen yanında bulunan arazilerin kamulaştırılması ile alan 
büyütülmesi, yer altı ve çevre düzeni için gerekli çalışmaların yapıldığını gözlemledik. Ek 
alanını tahsisin ilimiz için yeterli olmadığı, şimdiki Organize alanının dışında da bir yer 
tespit edilmesini ve ikinci Organize alanı için İmara müsait bir alanın daha tespit edilmesini 
talep ediyoruz. 

  
Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

 
 
 
                         
 
Sevaş ÇITANAK   Kadri YILDRIM  Medeni ALİOĞLU Veysi ATILGAN Ahmet AYDINALP 
  

 

 



 
 
 
 
 
 
       İL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  
                                           BATMAN 
    
         Batman İlimizin sanayi ve ticaret açısından gelişmesi için mesleki 
kursların geliştirilerek gençlerin ve işsiz vatandaşların eğitilmesi konusunda ne 
yapılabileceğinin araştırılması ile ilgili verilen önerge için komisyon olarak 
toplandık ;  
 
        Yaptığımız inceleme ve araştırmalara göre ilimizde çok yani sanayi alanı 
ile birlikte ticaretin geliştiğini ve çok hızlı büyüyen bir il olmamız nedeniyle , 
daha önceden yapılan eğitim amaçlı kursların meslek edinme ve braşlar üzerine 
çalışmaların olduğu bir gerçektir. Ama bunları yeterli görmeyip bu kursların 
sadece üç oy ile sınırlandırılması ve verilen sertifikanın sadece bir anlam 
taşımadığını gözlemledik. Bundan mezun olanların mutlaka iş sahibi 
yapılmasını ve gerekirse yine mezunların iş ve işçi bulma müdürlüğümüzce tüm 
özel sektöre sürekli hatırlatmanın yapılmasını talep ediyoruz. 
 
           Gereğini yapılmasını arz ederiz. 
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