
 
 
 
İL GENEL MECLİSİNİN   03.06.2013 PAZARTESİ  GÜNÜ SAAT 11.00 DE 

İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 
HAZİRAN  AYI TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 

  2-Yoklama 
 

3- İlimiz Merkez İlçesi Erköklü (İrmi) Köyünde bulunan ve Kurumumuzca 
yürütülen genel İmar Planı çalışmaları içerisinde kalan M46A-14D-1D-M46A-
14D-4A paftalar ve 970 parsele ait Akaryakıt ve LPG İstasyonuna ilişkin İmar 
Planının görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Erköklü (İrmi)  Köyü M46A13C-3C  pafta ve 340 
parselin bir kısmı Belediye sınırı içinde kalmakta olup İmar Planı yapılması 
planlanan   Akaryakıt ve LPG İstasyonuna ilişkin İmar Planının görüşülmesi. 
 
5- Batman İlimizin İl Özel İdaresinin İller Bankası ile temasa geçerek proje 
karşılığı nasıl borçlanacağının araştırılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki    
Plan ve Bütçe  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6 - Batman İlimizin Avrupa Birliği fonlarından istifade edecek konularından biri 
olan tarihi bölgelerdeki bir alanın ıslahı ve bir eserin korunması için gerekli 
girişimlerin yapılması ve araştırma yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Avrupa Birliği  Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Batman İlimizin Organize Sanayisinin büyütülmesi ile ilgili yapılan 
çalışmaların son olarak ne durumunda olduğu, İlimizin gelişmesi ile ilgili olarak 
sanayi alanının yeterli olup olmadığının  araştırılması  ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Sanayi ve Ticaret   Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- Batman İlimizin Merkez İlçeye bağlı Bıçakçı Köyünde bir kooperatif 
kurularak konserve ürünlerini yetiştirecek bir alt yapının oluşturulması ve köyün 
kalkınması için gerekli girişimlerin yapılması  ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- Batman İlimizin geneli kırsalı ve özellikle Beşiri merkez ile bağlı köylerdeki 
fıstık ilaçlama zamanı olup, yanlış ilaçlama yapılmaması için İl ve İlçe Tarım 
ekiplerinin ilaçlama konusunda üreticilere yerinde bilgi vermesi  ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
10- Bölgemize hayvancılık yapanların durumları iyi olmadığından, yemlerin çok 
pahalı olduğu, süt ve hayvanın para etmediği bir ortamda hayvancılık yapanları 
zora sokmaktadır. Hayvancılık yapanları bir nebze olsun rahatlatmak için yem 
bitkilerinden olan silaçlık mısır tohumunun geçen yıllarda olduğu gibi hibeli bir 
şekilde çiftçilere verilmesi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
11- Beşiri İlçesi Doğankavak Köyünde gençlerimizin spor aktivitelerini yerine 
getirmesi için futbol sahasına ihtiyaç bulunduğu ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki  Gençlik ve Sporu Geliştirme  Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
12- Batman İlimizin İl Özel İdaresi gelirlerini arttırmak amacı ile son 
dönemlerde çay ıslahı projesinden dolayı kum ocaklarının artık işlevini 
kaybetmelerinden kaynaklanan bu geliri gerekirse nasıl stok edileceğinin  
araştırılması ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13- Batman İlimizin merkezde başlatılmış bulunan okuma kampanyasının daha 
işlev hale getirilmesi için kadın ve erkek örgütlerine giderek buna destek 
verilmesini, bu kampanyanın verimli olabilmesi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
14-İlimiz Gercüş İlçesi Rüzgarlı Köyü  ilköğretim okulu kapalı olup öğrenciler 
civar köylerde  okuduğundan . Rüzgarlı Köyüne ilköğretim okulunun yapılması   
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
15-   Batman İlimizin mücavir alan sınırları ile mücavir alan dışı sınırlarının son 
durumu ile ilgili bir imar çalışması yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
16 İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesinde mevcut üç nolu Sağlık Ocağı binası 
fiziki olarak ve binadaki    teçhizatlar da yetersiz olduğundan dolayı bu konuda 
gereğinin yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
17 İlimiz Beşiri İlçesine  bağlı  Doğanpazar Köyü Göktaş Mezrasının su sorunu 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
18-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.06.2013 SALI  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL 
ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

HAZİRAN  AYI TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 

  2-Yoklama 
 
3- Batman İlimizin İl Özel İdaresinin İller Bankası ile temasa geçerek proje 
karşılığı nasıl borçlanacağının araştırılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki    
Plan ve Bütçe  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4 - Batman İlimizin Avrupa Birliği fonlarından istifade edecek konularından biri 
olan tarihi bölgelerdeki bir alanın ıslahı ve bir eserin korunması için gerekli 
girişimlerin yapılması ve araştırma yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Avrupa Birliği  Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman İlimizin Organize Sanayisinin büyütülmesi ile ilgili yapılan 
çalışmaların son olarak ne durumunda olduğu, İlimizin gelişmesi ile ilgili olarak 
sanayi alanının yeterli olup olmadığının  araştırılması  ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Sanayi ve Ticaret   Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- Batman İlimizin Merkez İlçeye bağlı Bıçakçı Köyünde bir kooperatif 
kurularak konserve ürünlerini yetiştirecek bir alt yapının oluşturulması ve köyün 
kalkınması için gerekli girişimlerin yapılması  ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- Batman İlimizin geneli kırsalı ve özellikle Beşiri merkez ile bağlı köylerdeki 
fıstık ilaçlama zamanı olup, yanlış ilaçlama yapılmaması için İl ve İlçe Tarım 
ekiplerinin ilaçlama konusunda üreticilere yerinde bilgi vermesi  ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- Bölgemize hayvancılık yapanların durumları iyi olmadığından, yemlerin çok 
pahalı olduğu, süt ve hayvanın para etmediği bir ortamda hayvancılık yapanları 
zora sokmaktadır. Hayvancılık yapanları bir nebze olsun rahatlatmak için yem 
bitkilerinden olan silaçlık mısır tohumunun geçen yıllarda olduğu gibi hibeli bir 
şekilde çiftçilere verilmesi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- Beşiri İlçesi Doğankavak Köyünde gençlerimizin spor aktivitelerini yerine 
getirmesi için futbol sahasına ihtiyaç bulunduğu ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki  Gençlik ve Sporu Geliştirme  Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
 
 



 
 
 
 
10- Batman İlimizin İl Özel İdaresi gelirlerini arttırmak amacı ile son 
dönemlerde çay ıslahı projesinden dolayı kum ocaklarının artık işlevini 
kaybetmelerinden kaynaklanan bu geliri gerekirse nasıl stok edileceğinin  
araştırılması ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- Batman İlimizin merkezde başlatılmış bulunan okuma kampanyasının daha 
işlev hale getirilmesi için kadın ve erkek örgütlerine giderek buna destek 
verilmesini, bu kampanyanın verimli olabilmesi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
12-İlimiz Gercüş İlçesi Rüzgarlı Köyü  ilköğretim okulu kapalı olup öğrenciler 
civar köylerde  okuduğundan . Rüzgarlı Köyüne ilköğretim okulunun yapılması   
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13-   Batman İlimizin mücavir alan sınırları ile mücavir alan dışı sınırlarının son 
durumu ile ilgili bir imar çalışması yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
14- İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesinde mevcut üç nolu Sağlık Ocağı binası 
fiziki olarak ve binadaki    teçhizatlar da yetersiz olduğundan dolayı bu konuda 
gereğinin yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
15- İlimiz Beşiri İlçesine  bağlı  Doğanpazar Köyü Göktaş Mezrasının su sorunu 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
16-İlimiz Beşiri İlçesi Örmegöze ( Baharzık ) Köyünde bulunan M46A15A2B 
pafta, 376 parsele ilişkin olarak hazırlanan İmar Plan Değişikliği konusunun 
görüşülmesi. 
 
17-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 
İL GENEL MECLİSİNİN   05.06.2013 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 11.00 DE 

İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 
HAZİRAN  AYI TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 

  2-Yoklama 
 
3- Batman İlimizin İl Özel İdaresinin İller Bankası ile temasa geçerek proje 
karşılığı nasıl borçlanacağının araştırılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki    
Plan ve Bütçe  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4 - Batman İlimizin Avrupa Birliği fonlarından istifade edecek konularından biri 
olan tarihi bölgelerdeki bir alanın ıslahı ve bir eserin korunması için gerekli 
girişimlerin yapılması ve araştırma yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Avrupa Birliği  Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman İlimizin Organize Sanayisinin büyütülmesi ile ilgili yapılan 
çalışmaların son olarak ne durumunda olduğu, İlimizin gelişmesi ile ilgili olarak 
sanayi alanının yeterli olup olmadığının  araştırılması  ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Sanayi ve Ticaret   Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- Batman İlimizin Merkez İlçeye bağlı Bıçakçı Köyünde bir kooperatif 
kurularak konserve ürünlerini yetiştirecek bir alt yapının oluşturulması ve köyün 
kalkınması için gerekli girişimlerin yapılması  ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- Batman İlimizin geneli kırsalı ve özellikle Beşiri merkez ile bağlı köylerdeki 
fıstık ilaçlama zamanı olup, yanlış ilaçlama yapılmaması için İl ve İlçe Tarım 
ekiplerinin ilaçlama konusunda üreticilere yerinde bilgi vermesi  ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- Bölgemize hayvancılık yapanların durumları iyi olmadığından, yemlerin çok 
pahalı olduğu, süt ve hayvanın para etmediği bir ortamda hayvancılık yapanları 
zora sokmaktadır. Hayvancılık yapanları bir nebze olsun rahatlatmak için yem 
bitkilerinden olan silaçlık mısır tohumunun geçen yıllarda olduğu gibi hibeli bir 
şekilde çiftçilere verilmesi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- Beşiri İlçesi Doğankavak Köyünde gençlerimizin spor aktivitelerini yerine 
getirmesi için futbol sahasına ihtiyaç bulunduğu ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki  Gençlik ve Sporu Geliştirme  Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
10-İlimiz Gercüş İlçesi Rüzgarlı Köyü  ilköğretim okulu kapalı olup öğrenciler 
civar köylerde  okuduğundan . Rüzgarlı Köyüne ilköğretim okulunun yapılması   
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
11-   Batman İlimizin mücavir alan sınırları ile mücavir alan dışı sınırlarının son 
durumu ile ilgili bir imar çalışması yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
12- İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesinde mevcut üç nolu Sağlık Ocağı binası 
fiziki olarak ve binadaki    teçhizatlar da yetersiz olduğundan dolayı bu konuda 
gereğinin yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 
İL GENEL MECLİSİNİN   06.06.2013 PERŞEMBE  GÜNÜ SAAT 11.00 DE 

İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 
HAZİRAN  AYI TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 

  2-Yoklama 
 
3- Batman İlimizin İl Özel İdaresinin İller Bankası ile temasa geçerek proje 
karşılığı nasıl borçlanacağının araştırılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki    
Plan ve Bütçe  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4 - Batman İlimizin Avrupa Birliği fonlarından istifade edecek konularından biri 
olan tarihi bölgelerdeki bir alanın ıslahı ve bir eserin korunması için gerekli 
girişimlerin yapılması ve araştırma yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Avrupa Birliği  Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman İlimizin Organize Sanayisinin büyütülmesi ile ilgili yapılan 
çalışmaların son olarak ne durumunda olduğu, İlimizin gelişmesi ile ilgili olarak 
sanayi alanının yeterli olup olmadığının  araştırılması  ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Sanayi ve Ticaret   Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- Batman İlimizin geneli kırsalı ve özellikle Beşiri merkez ile bağlı köylerdeki 
fıstık ilaçlama zamanı olup, yanlış ilaçlama yapılmaması için İl ve İlçe Tarım 
ekiplerinin ilaçlama konusunda üreticilere yerinde bilgi vermesi  ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7-İlimiz Gercüş İlçesi Rüzgarlı Köyü  ilköğretim okulu kapalı olup öğrenciler 
civar köylerde  okuduğundan . Rüzgarlı Köyüne ilköğretim okulunun yapılması   
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8-   Batman İlimizin mücavir alan sınırları ile mücavir alan dışı sınırlarının son 
durumu ile ilgili bir imar çalışması yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Merkez Hürriyet Mahallesinde mevcut üç nolu Sağlık Ocağı binası 
fiziki olarak ve binadaki    teçhizatlar da yetersiz olduğundan dolayı bu konuda 
gereğinin yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
10-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   07.06.2013 CUMA  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL 
ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

HAZİRAN  AYI TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 

  2-Yoklama 
 
3- Batman İlimizin İl Özel İdaresinin İller Bankası ile temasa geçerek proje 
karşılığı nasıl borçlanacağının araştırılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki    
Plan ve Bütçe  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
4- Batman İlimizin geneli kırsalı ve özellikle Beşiri merkez ile bağlı köylerdeki 
fıstık ilaçlama zamanı olup, yanlış ilaçlama yapılmaması için İl ve İlçe Tarım 
ekiplerinin ilaçlama konusunda üreticilere yerinde bilgi vermesi  ile  ilgili 
verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5-Batman İlimizin mücavir alan sınırları ile mücavir alan dışı sınırlarının son 
durumu ile ilgili bir imar çalışması yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
6-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
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