
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.08.2014 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
3-Batman Valiliğinin 14.07.2014 tarih ve  5263  sayılı yazısı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunun 15. Maddesi uyarınca  iade  edilen 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  04.07.2014 tarih ve 2014/181 
sayılı  Meclis Kararının  tekrar  görüşülmesi. 
 
4-İl Sağlık Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih ve 1254 sayılı yazılarında, İlimiz Sason Devlet 
Hastanesinin günümüz şartlarında sağlık hizmeti sunumunda yetersiz kalması nedeniyle, 
Hastane bitişiğinde bulunan şahıs arazisinin kamulaştırılarak ek bina yapımı planlanmıştır. 
Yapılması planlanan ek bina mevcut Devlet Hastanesi ile entegre olarak projelendirildiğinden 
kamulaştırılması planlanan bitişik parsel ile İl Özel İdaresi adına kayıtlı Sason İlçesi Aşağı 
Mahalle Çöl Mevkiinde bulunan 4 pafta , 116 ada, 100 no’lu parsel üzerinde bulunan 
7.039,55 m’2 yüzölçümlü arsa ile birlikte bahse konu taşınmazın yapılacak olan Sason Devlet 
Hastanesi ek binası inşaatının ruhsatlandırma ve söz konusu tüm parsellerin tevhit işlemleri 
için, İdaremiz adına kayıtlı arsanın uygun görülmesi halinde hazine adına devir işlemlerinin 
yapılması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazın hazineye devredilmesi için 5302 Sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (f) bendi  ile ilgili verilen İdare Teklifi hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
5- İl Özel İdaresinin anız yakmalarının hızlı bir şekilde önüne geçebilmesi için,. İl Özel 
İdaresi bütçe imkanları dahilinde itfaiye aracı alınması, talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun   görüşülmesi. 
 
6- İlimize bağlı Sason İlçesinin Çayırlı Köyüne bağlı Kilis Mezrasının civarında bulunan 
KÖNK manastırı ulaşım  yolu ve KÖNK  Manastırının tadilatının Avrupa Birliği Fonlarından 
istifade edilerek yapımının sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa 
Birliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
7 - İlimiz Beşiri   İlçesine bağlı Doğankavak  köyünde yapılan fosseptik çukuru evlerin 
içinden yapıldığından dolayı, fosseptik çukurunun evlerin uzağına taşınması, talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Merkeze bağlı Kocalar Köyünde gençlerimizin spor aktivitelerini yapmaları için bir 
spor sahasının yapılması , talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu 
Geliştirme  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- İlimiz  Hasankeyf İlçesi Akali Köy Okulunun bakım onarım ve çevre düzenlenmesinin 
yapılmasını, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
10- İlimizde açılan tekstil atölyelerinde kadına yönelik istihdamda pozitif ayrımcılık yapılarak 
tekstil konusunda İŞKUR’un öncülük yapması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
 



 
 
 
 
11- İlimiz Sason İlçesi ve bağlı köylerde yoğun şekilde yapılan çilek ekimi nedeniyle  
çiftçilerimizin kooperatif  kurup, İl Özel İdaresi öncülüğünde çiftçilerimizin çilek ürünlerini  
değerlendirmek ve daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için çilek ürünlerinden 
yapılabilecek reçel  türü mamullerini işleyecek bir fabrikanın kurulması, talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
12-İlimiz Sason İlçesi Merkez ve bağlı köylerde Arıcılığın geliştirilmesi için İl Özel 
İdaresinin ve İl Tarım Müdürlüğü olarak katkı ve ortak proje ile köylerimize ve İlçe 
Merkezine arı kovanlarının dağıtımının yapılması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13- İlimiz Merkez köy ve İlçelere bağlı birçok köyde ilaçlamanın yapılmadığı ve çocukların 
her türlü hastalığa maruz kaldığından ilaçlama yapılması, talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
14- İlimizde son yıllarda ikinci mahsul olarak sıkça ekilen mısırın biçiminden sonra toprakta 
kalan mısır kökleri sonraki yılda çiftçilerimizin topraklarını işlemesinde sıkıntı çıkarmasından 
dolayı çiftçilerimize bu konuda yardımcı olmak için tarlada kalan mısır sap ve mısır köklerini 
temizleme ve ayıklamada kullanılan   makinaların   hibe destekle çiftçilerimize İl Tarım 
Müdürlüğünce sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
15- Son zamanlarda internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciler mağdur edilmekte 
olup, bu konuda Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bünyesindeki Tüketici hakları Koruma 
Biriminin daha aktif çalışmasının sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
16- İlimiz  Kozluk İlçesi Duygulu (Aco) Yolbaşı  Mezrasının  yolunun asfaltlanması, talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
17-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.08.2014 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
3-Batman Valiliğinin 14.07.2014 tarih ve  5263  sayılı yazısı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunun 15. Maddesi uyarınca  iade  edilen 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  04.07.2014 tarih ve 2014/181 
sayılı  Meclis Kararının  tekrar  görüşülmesi. 
 
4-İl Sağlık Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih ve 1254 sayılı yazılarında, İlimiz Sason Devlet 
Hastanesinin günümüz şartlarında sağlık hizmeti sunumunda yetersiz kalması nedeniyle, 
Hastane bitişiğinde bulunan şahıs arazisinin kamulaştırılarak ek bina yapımı planlanmıştır. 
Yapılması planlanan ek bina mevcut Devlet Hastanesi ile entegre olarak projelendirildiğinden 
kamulaştırılması planlanan bitişik parsel ile İl Özel İdaresi adına kayıtlı Sason İlçesi Aşağı 
Mahalle Çöl Mevkiinde bulunan 4 pafta , 116 ada, 100 no’lu parsel üzerinde bulunan 
7.039,55 m’2 yüzölçümlü arsa ile birlikte bahse konu taşınmazın yapılacak olan Sason Devlet 
Hastanesi ek binası inşaatının ruhsatlandırma ve söz konusu tüm parsellerin tevhit işlemleri 
için, İdaremiz adına kayıtlı arsanın uygun görülmesi halinde hazine adına devir işlemlerinin 
yapılması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazın hazineye devredilmesi için 5302 Sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (f) bendi  ile ilgili verilen İdare Teklifi hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
5- İlimiz Merkeze bağlı Kocalar Köyünde gençlerimizin spor aktivitelerini yapmaları için bir 
spor sahasının yapılması , talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu 
Geliştirme  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- İlimiz  Hasankeyf İlçesi Akali Köy Okulunun bakım onarım ve çevre düzenlenmesinin 
yapılmasını, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimizde açılan tekstil atölyelerinde kadına yönelik istihdamda pozitif ayrımcılık yapılarak 
tekstil konusunda İŞKUR’un öncülük yapması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Sason İlçesi ve bağlı köylerde yoğun şekilde yapılan çilek ekimi nedeniyle  
çiftçilerimizin kooperatif  kurup, İl Özel İdaresi öncülüğünde çiftçilerimizin çilek ürünlerini  
değerlendirmek ve daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için çilek ürünlerinden 
yapılabilecek reçel  türü mamullerini işleyecek bir fabrikanın kurulması, talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9-İlimiz Sason İlçesi Merkez ve bağlı köylerde Arıcılığın geliştirilmesi için İl Özel İdaresinin 
ve İl Tarım Müdürlüğü olarak katkı ve ortak proje ile köylerimize ve İlçe Merkezine arı 
kovanlarının dağıtımının yapılması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri 
Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
10- İlimiz Merkez köy ve İlçelere bağlı birçok köyde ilaçlamanın yapılmadığı ve çocukların 
her türlü hastalığa maruz kaldığından ilaçlama yapılması, talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 



11- İlimizde son yıllarda ikinci mahsul olarak sıkça ekilen mısırın biçiminden sonra toprakta 
kalan mısır kökleri sonraki yılda çiftçilerimizin topraklarını işlemesinde sıkıntı çıkarmasından 
dolayı çiftçilerimize bu konuda yardımcı olmak için tarlada kalan mısır sap ve mısır köklerini 
temizleme ve ayıklamada kullanılan   makinaların   hibe destekle çiftçilerimize İl Tarım 
Müdürlüğünce sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
12- Son zamanlarda internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciler mağdur edilmekte 
olup, bu konuda Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bünyesindeki Tüketici hakları Koruma 
Biriminin daha aktif çalışmasının sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13- İlimiz  Kozluk İlçesi Duygulu (Aco) Yolbaşı  Mezrasının  yolunun asfaltlanması, talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
14-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.08.2014 PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
3-Batman Valiliğinin 14.07.2014 tarih ve  5263  sayılı yazısı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunun 15. Maddesi uyarınca  iade  edilen 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  04.07.2014 tarih ve 2014/181 
sayılı  Meclis Kararının  tekrar  görüşülmesi. 
 
4-İl Sağlık Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih ve 1254 sayılı yazılarında, İlimiz Sason Devlet 
Hastanesinin günümüz şartlarında sağlık hizmeti sunumunda yetersiz kalması nedeniyle, 
Hastane bitişiğinde bulunan şahıs arazisinin kamulaştırılarak ek bina yapımı planlanmıştır. 
Yapılması planlanan ek bina mevcut Devlet Hastanesi ile entegre olarak projelendirildiğinden 
kamulaştırılması planlanan bitişik parsel ile İl Özel İdaresi adına kayıtlı Sason İlçesi Aşağı 
Mahalle Çöl Mevkiinde bulunan 4 pafta , 116 ada, 100 no’lu parsel üzerinde bulunan 
7.039,55 m’2 yüzölçümlü arsa ile birlikte bahse konu taşınmazın yapılacak olan Sason Devlet 
Hastanesi ek binası inşaatının ruhsatlandırma ve söz konusu tüm parsellerin tevhit işlemleri 
için, İdaremiz adına kayıtlı arsanın uygun görülmesi halinde hazine adına devir işlemlerinin 
yapılması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazın hazineye devredilmesi için 5302 Sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (f) bendi  ile ilgili verilen İdare Teklifi hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
5- İlimizde açılan tekstil atölyelerinde kadına yönelik istihdamda pozitif ayrımcılık yapılarak 
tekstil konusunda İŞKUR’un öncülük yapması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Sason İlçesi ve bağlı köylerde yoğun şekilde yapılan çilek ekimi nedeniyle  
çiftçilerimizin kooperatif  kurup, İl Özel İdaresi öncülüğünde çiftçilerimizin çilek ürünlerini  
değerlendirmek ve daha iyi gelir elde etmelerini sağlamak için çilek ürünlerinden 
yapılabilecek reçel  türü mamullerini işleyecek bir fabrikanın kurulması, talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7-İlimiz Sason İlçesi Merkez ve bağlı köylerde Arıcılığın geliştirilmesi için İl Özel İdaresinin 
ve İl Tarım Müdürlüğü olarak katkı ve ortak proje ile köylerimize ve İlçe Merkezine arı 
kovanlarının dağıtımının yapılması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri 
Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Merkez köy ve İlçelere bağlı birçok köyde ilaçlamanın yapılmadığı ve çocukların 
her türlü hastalığa maruz kaldığından ilaçlama yapılması, talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- İlimizde son yıllarda ikinci mahsul olarak sıkça ekilen mısırın biçiminden sonra toprakta 
kalan mısır kökleri sonraki yılda çiftçilerimizin topraklarını işlemesinde sıkıntı çıkarmasından 
dolayı çiftçilerimize bu konuda yardımcı olmak için tarlada kalan mısır sap ve mısır köklerini 
temizleme ve ayıklamada kullanılan   makinaların   hibe destekle çiftçilerimize İl Tarım 
Müdürlüğünce sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 



10- Son zamanlarda internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciler mağdur edilmekte 
olup, bu konuda Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bünyesindeki Tüketici hakları Koruma 
Biriminin daha aktif çalışmasının sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
11- İlimiz  Kozluk İlçesi Duygulu (Aco) Yolbaşı  Mezrasının  yolunun asfaltlanması, talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
12-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.08.2014 PAZRTESİ GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
2-Yoklama 
3-Batman Valiliğinin 14.07.2014 tarih ve  5263  sayılı yazısı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunun 15. Maddesi uyarınca  iade  edilen 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  04.07.2014 tarih ve 2014/181 
sayılı  Meclis Kararının  tekrar  görüşülmesi. 
4-İl Sağlık Müdürlüğünün 06.03.2014 tarih ve 1254 sayılı yazılarında, İlimiz Sason Devlet 
Hastanesinin günümüz şartlarında sağlık hizmeti sunumunda yetersiz kalması nedeniyle, 
Hastane bitişiğinde bulunan şahıs arazisinin kamulaştırılarak ek bina yapımı planlanmıştır. 
Yapılması planlanan ek bina mevcut Devlet Hastanesi ile entegre olarak projelendirildiğinden 
kamulaştırılması planlanan bitişik parsel ile İl Özel İdaresi adına kayıtlı Sason İlçesi Aşağı 
Mahalle Çöl Mevkiinde bulunan 4 pafta , 116 ada, 100 no’lu parsel üzerinde bulunan 
7.039,55 m’2 yüzölçümlü arsa ile birlikte bahse konu taşınmazın yapılacak olan Sason Devlet 
Hastanesi ek binası inşaatının ruhsatlandırma ve söz konusu tüm parsellerin tevhit işlemleri 
için, İdaremiz adına kayıtlı arsanın uygun görülmesi halinde hazine adına devir işlemlerinin 
yapılması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazın hazineye devredilmesi için 5302 Sayılı İl 
Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (f) bendi  ile ilgili verilen İdare Teklifi hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
5-İlimiz Sason İlçesi Merkez ve bağlı köylerde Arıcılığın geliştirilmesi için İl Özel İdaresinin 
ve İl Tarım Müdürlüğü olarak katkı ve ortak proje ile köylerimize ve İlçe Merkezine arı 
kovanlarının dağıtımının yapılması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri 
Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
6- İlimiz Merkez köy ve İlçelere bağlı birçok köyde ilaçlamanın yapılmadığı ve çocukların 
her türlü hastalığa maruz kaldığından ilaçlama yapılması, talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
7- İlimizde son yıllarda ikinci mahsul olarak sıkça ekilen mısırın biçiminden sonra toprakta 
kalan mısır kökleri sonraki yılda çiftçilerimizin topraklarını işlemesinde sıkıntı çıkarmasından 
dolayı çiftçilerimize bu konuda yardımcı olmak için tarlada kalan mısır sap ve mısır köklerini 
temizleme ve ayıklamada kullanılan   makinaların   hibe destekle çiftçilerimize İl Tarım 
Müdürlüğünce sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
8- Son zamanlarda internet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketiciler mağdur edilmekte 
olup, bu konuda Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü bünyesindeki Tüketici hakları Koruma 
Biriminin daha aktif çalışmasının sağlanması, talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
9- İlimiz  Kozluk İlçesi Duygulu (Aco) Yolbaşı  Mezrasının  yolunun asfaltlanması, talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
10-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.08.2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN AĞUSTOS  AYI 

TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3-Batman Valiliğinin 14.07.2014 tarih ve  5263  sayılı yazısı ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunun 15. Maddesi uyarınca  iade  edilen 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  04.07.2014 tarih ve 2014/181 
sayılı  Meclis Kararının  tekrar  görüşülmesi. 
 
4-İl Sağlık Müdürlüğünün 23.07.2014 tarih ve 1257420.43 sayılı yazılarına istinaden İlimiz 
Sason Devlet Hastanesinin günümüz şartlarında sağlık hizmeti sunumunda yetersiz kalması 
nedeniyle yapılması planlanan ek bina için İl Özel İdaresi adına kayıtlı Sason İlçesi Aşağı 
Mahalle Çöl Mevkiinde bulunan 4 pafta , 116 ada, 100 no’lu parsel üzerinde bulunan 
7.039,55 m’2 yüzölçümlü taşınmazın  Sason Devlet Hastanesi   ek binası inşaatının yapımı  
için Hazine adına devir işlemlerinin yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
5-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
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