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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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            İlimizin Sanayi ve Ticaretine katkıda bulunulması için girişimci ve yatırımcı iş 
adamlarının İlimizde ağırlanması ve İlimizin iyi tanıtılması için Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüğünün bir çalışma yapması talebi ile verilen önerge doğrultusunda komisyon 
üyeleri olarak bir araya gelerek konuyu kendi aramızda değerlendirip İlimizin kalkınması 
için bu tür girişimlerin yapılması ve iş adamlarına her türlü kolaylığın sağlanması ve var 
olan işsizlik sorunun çözümüne katkı sunacağından bu girişimlerin Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürlüğünün girişimde bulunması ve İlimize davet edilmesi ilgili Müdürlüğe 
bilgilendirme yazısının yazılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
 
             Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 
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           Batman İlimizin Sanayi ve Ticaret komisyonunca tüketim ve tüketici haklarının 
tekrar hatırlatılması ve bu konudaki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün çalışmalarının 
araştırılması ile ilgili verilen önerge için komisyon olarak toplandık; 
 
           Yaptığımız inceleme ve araştırmalara göre, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 
tüketim ve tüketici hakları ile ilgili yaptığı çalışmaların denetim ile şikayet üzerine yaptığı 
çalışmaları sonuçlandırdığını gördük, ama işyeri ve bir çok alanda tüketici hakları ile ilgili 
bir yazının bulunmadığını gördük. Bir çok işletmede bu hakların hatırlatılması ile ilgili bir 
broşürün mutlaka asılmasını talep ediyoruz. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün bunu 
takip etmesi ve gerekenin yapılmasını istiyoruz. 
 
            Meclisin takdirlerine arz ederiz. 
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