
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.06.2014 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-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 
 
4-Gercüş Kaymakamlığının 18.03.2014 tarih ve 387 sayılı yazılarında, Gercüş İl Özel İdaresi 
Şantiye Şefliğine tahsisli mülkiyeti hazineye ait 283 ada, 38 no’lu parsel üzerinde bulunan 
eski ceza evinin arsası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 16 derslik İmam Hatip Lisesi 
yapılacağından, Gercüş İlçesinde yeni İl Özel İdaresi şantiye binası inşaatı halen devam 
etmekte olup, 2014 yılı haziran ayında binanın hizmete açılması öngörüldüğü, eski ceza evi 
binası ve arsasına ihtiyaç duyulmayacağından, bahse konu taşınmazın, uygun görülmesi 
halinde İdaremiz adına olan tahsisinin kaldırılması talep edilmektedir. Söz konusu taşınmazın 
İl Özel İdaresine olan tahsisinin kaldırılarak 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-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 287 ada 68 no’lu parsel üzerinde bulunan 15.000 m’2lik alan 
İl Genel Meclisinin 06.02.2011 tarih ve 46 sayılı kararıyla, 71 no’lu   parselden de 7.080,23 
m’2 lik alan İl Genel Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 86 sayılı kararıyla Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğüne Gercüş İlçesine Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası ve 500 Seyirci kapasiteli 
spor salonu için tahsis edilmiştir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 19.03.2014 
tarih ve 1034 sayılı yazılarında ifrazı yapıldıktan sonra 287 ada 76 parsel halini alan 
taşınmazın hizmet süresi boyunca Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi talep 
edilmektedir. Söz konusu 287 ada 76 no’lu parselin hizmete süresi boyunca Spor Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (f) 
bendine göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi bendi  ile ilgili 
verilen İdare Teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
6- İlimiz Gercüş İlçesi Vergili ( Becirman) köyünde mevcut Seyit Bilal Ziyareti sebebiyle 
bölge halkı ve bölge dışında gelen ziyaretçilerin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını temin 
edebilmeleri için Vergili köyünde Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek bu köyümüze 
alt yapı ve üst yapı tesislerinin yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa 
Birliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
7- İlimiz Beşiri İlçesine bağlı Asmadere köyü içme suyu kurmuş olup bu köyümüze yeni 
sondaj yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 



8- İlimize bağlı Kozluk İlçesi Karpuzlu köyü gençlerinin Spor Aktivitelerini yapabilmeleri 
için spor sahasına  yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu 
Geliştirme  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9- İlimize bağlı Kozluk İlçesi Kavak dibi köyü 4+4 ilköğretim okulunun çevre düzenlenmesi 
ve ihata duvarının yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve 
Sosyal Hizmetler  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
10- İlimiz genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumumuzun bu konuda 
bilinçlendirilmesi ile duyarlı hale getirilmesine yönelik panel ve seminer eğitimi çalışmasının 
yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Sason İlçesine bağlı Yolüstü köyünde bulunan şifalı içme suyu ( Ilıca ) bölgede 
insanı tarafından tedavi amaçlı kullanılmakta olup çevre düzenlemesi ve daha sıhhı şartlarda 
kullanılabilir hale getirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
12..İlimizebağlıSason,İlçesi,Çalışırlar,Çınarlı,Taşyuva,Kayadüzü,Yolüstü,Ergunu,Erikli,Yüre
kli ve Kınalı köylerinin ortak istifade edeceği  Rebene yaylasına Arıcılık ve Hayvancılık 
yapabilmek için yukarıda yazılı köylerden yaylaya ulaşım yolu yapılması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
13- İlimize bağlı Kozluk İlçesi Taşlıdere sağlık ocağı prefabrik olup Taşlıdere,Çevrekik, 
Danagözü, Yayalar ziyaret köylerine hitap etmekte olup bina yetersizdir. Bu konu yeni bina 
yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
14- İlimiz merkeze bağlı İlçeler ile bu ilçelerin köy ve kırsalında yakın tarihli oluşan don 
olayında çiftçilerimiz büyük zarar görmüşlerdir. Çiftçilerimizin bu zararına yönelik İl Tarım 
Müdürlüğünün varsa yaptığı çalışmalar çalışma yapılmamış ise bu konu çiftçilerimizin 
mağduriyetinin giderilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
15- İlimiz merkezinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi arsa temini ve diğer çalışmaların ne 
aşamada olduğunun tespiti ile İl Genel Meclisi bilgisine sunulmasını talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
16- İlimiz merkeze bağlı Demirli pınar köyü ile Yeşilöz köyleri arasındaki yolu ile çakışan 
demir yolu tehlike arz etmektedir. İl Özel İdaresi bütçesinin imkanlarıda dahilinde bu yola 
tehlikeyi bertaraf etmek için bir adet alt geçit yapılması talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Plan ve Bütçe  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
17- İlimize bağlı Sason İlçesi Kavaklı,Acar Heybeli ve Balbaşı grup köy yolunu asfaltsız olan 
bölümün asfaltlanması ve Kavaklı,Acar köyleri arası bölümünün ikinci kat asfalt yada 
yamalanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
18-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.06.2014 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-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 
 
4- İlimiz genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumumuzun bu konuda 
bilinçlendirilmesi ile duyarlı hale getirilmesine yönelik panel ve seminer eğitimi çalışmasının 
yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Sason İlçesine bağlı Yolüstü köyünde bulunan şifalı içme suyu ( Ilıca ) bölgede 
insanı tarafından tedavi amaçlı kullanılmakta olup çevre düzenlemesi ve daha sıhhı şartlarda 
kullanılabilir hale getirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6.İlimizebağlıSason,İlçesi,Çalışırlar,Çınarlı,Taşyuva,Kayadüzü,Yolüstü,Ergunu,Erikli,Yürekli 
ve Kınalı köylerinin ortak istifade edeceği  Rebene yaylasına Arıcılık ve Hayvancılık 
yapabilmek için yukarıda yazılı köylerden yaylaya ulaşım yolu yapılması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
7- İlimiz merkeze bağlı İlçeler ile bu ilçelerin köy ve kırsalında yakın tarihli oluşan don 
olayında çiftçilerimiz büyük zarar görmüşlerdir. Çiftçilerimizin bu zararına yönelik İl Tarım 
Müdürlüğünün varsa yaptığı çalışmalar çalışma yapılmamış ise bu konu çiftçilerimizin 
mağduriyetinin giderilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz merkezinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi arsa temini ve diğer çalışmaların ne 
aşamada olduğunun tespiti ile İl Genel Meclisi bilgisine sunulmasını talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
9- İlimize bağlı Sason İlçesi Kavaklı,Acar Heybeli ve Balbaşı grup köy yolunu asfaltsız olan 
bölümün asfaltlanması ve Kavaklı,Acar köyleri arası bölümünün ikinci kat asfalt yada 
yamalanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 



 
 
 
10- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa istinaden Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsü 
ile Batman iline ait diğer ilçelerdeki üniversiteye ait alanlar üzerinde üniversitenin ihtiyacı 
olan hizmet binaları, eğitim tesisleri, alt yapı tesisleri, lojmanlar, çevre düzenlemesi ve yol ile 
diğer tesislerin Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ihale edilerek 
üniversitenin nam ve hesabına gerçekleştirilmesi, bu işlere ait gider ve harcama belgelerinin 
Genel Sekreterliğe ödenmesi ve iş sonunda gerçekleşme bedeli dikkate alınarak karşılıklı 
mahsuplaşması için düzenlenen protokol esaslarının görüşülmesi. 
 
11- İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev almak üzere 2 (İki) İl Genel Meclisi 
üyesinin seçilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
12- Batman Kent Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde  Kent Konseyi Meclisinde İl Genel 
Meclisini Temsil etmek üzere 7 (Yedi) İl Genel Meclisi üyesinin seçilmesi konusunun 
görüşülmesi. 
 
13- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/10265 
sayılı kararı, 01.12.2012 tarih ve 27716 sayılı resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri 
Norm kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre düzenlenen Batman İl Özel İdaresi 
Kadro ihdas ve derece değişikliği cetvelinin görüşülmesi.  
 
14-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.06.2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 
HAZİRAN  AYI TOPLANTISININ 2. OTURUMUNA AİT GÜNDEM 

 1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
3-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 
 
4-Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 287 ada 68 no’lu parsel üzerinde bulunan 15.000 m’2lik alan 
İl Genel Meclisinin 06.02.2011 tarih ve 46 sayılı kararıyla, 71 no’lu   parselden de 7.080,23 
m’2 lik alan İl Genel Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 86 sayılı kararıyla Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğüne Gercüş İlçesine Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası ve 500 Seyirci kapasiteli 
spor salonu için tahsis edilmiştir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 19.03.2014 
tarih ve 1034 sayılı yazılarında ifrazı yapıldıktan sonra 287 ada 76 parsel halini alan 
taşınmazın hizmet süresi boyunca Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi talep 
edilmektedir. Söz konusu 287 ada 76 no’lu parselin hizmete süresi boyunca Spor Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10.maddesinin (f) 
bendine göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi bendi  ile ilgili 
verilen İdare Teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
5- İlimize bağlı Kozluk İlçesi Kavak dibi köyü 4+4 ilköğretim okulunun çevre düzenlenmesi 
ve ihata duvarının yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve 
Sosyal Hizmetler  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- İlimiz genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumumuzun bu konuda 
bilinçlendirilmesi ile duyarlı hale getirilmesine yönelik panel ve seminer eğitimi çalışmasının 
yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Sason İlçesine bağlı Yolüstü köyünde bulunan şifalı içme suyu ( Ilıca ) bölgede 
insanı tarafından tedavi amaçlı kullanılmakta olup çevre düzenlemesi ve daha sıhhı şartlarda 
kullanılabilir hale getirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8.İlimizebağlıSason,İlçesi,Çalışırlar,Çınarlı,Taşyuva,Kayadüzü,Yolüstü,Ergunu,Erikli,Yürekli 
ve Kınalı köylerinin ortak istifade edeceği  Rebene yaylasına Arıcılık ve Hayvancılık 
yapabilmek için yukarıda yazılı köylerden yaylaya ulaşım yolu yapılması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 



9- İlimize bağlı Kozluk İlçesi Taşlıdere sağlık ocağı prefabrik olup Taşlıdere,Çevrekik, 
Danagözü, Yayalar ziyaret köylerine hitap etmekte olup bina yetersizdir. Bu konu yeni bina 
yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
10- İlimiz merkeze bağlı İlçeler ile bu ilçelerin köy ve kırsalında yakın tarihli oluşan don 
olayında çiftçilerimiz büyük zarar görmüşlerdir. Çiftçilerimizin bu zararına yönelik İl Tarım 
Müdürlüğünün varsa yaptığı çalışmalar çalışma yapılmamış ise bu konu çiftçilerimizin 
mağduriyetinin giderilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
11- İlimiz merkezinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi arsa temini ve diğer çalışmaların ne 
aşamada olduğunun tespiti ile İl Genel Meclisi bilgisine sunulmasını talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
12- İlimiz merkeze bağlı Demirli pınar köyü ile Yeşilöz köyleri arasındaki yolu ile çakışan 
demir yolu tehlike arz etmektedir. İl Özel İdaresi bütçesinin imkanlarıda dahilinde bu yola 
tehlikeyi bertaraf etmek için bir adet alt geçit yapılması talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Plan ve Bütçe  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13- İlimize bağlı Sason İlçesi Kavaklı,Acar Heybeli ve Balbaşı grup köy yolunu asfaltsız olan 
bölümün asfaltlanması ve Kavaklı,Acar köyleri arası bölümünün ikinci kat asfalt yada 
yamalanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
14- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa istinaden Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsü 
ile Batman iline ait diğer ilçelerdeki üniversiteye ait alanlar üzerinde üniversitenin ihtiyacı 
olan hizmet binaları, eğitim tesisleri, alt yapı tesisleri, lojmanlar, çevre düzenlemesi ve yol ile 
diğer tesislerin Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ihale edilerek 
üniversitenin nam ve hesabına gerçekleştirilmesi, bu işlere ait gider ve harcama belgelerinin 
Genel Sekreterliğe ödenmesi ve iş sonunda gerçekleşme bedeli dikkate alınarak karşılıklı 
mahsuplaşması için düzenlenen protokol esaslarının görüşülmesi. 
 
15- İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev almak üzere 2 (İki) İl Genel Meclisi 
üyesinin seçilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
16- Batman Kent Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde  Kent Konseyi Meclisinde İl Genel 
Meclisini Temsil etmek üzere 7 (Yedi) İl Genel Meclisi üyesinin seçilmesi konusunun 
görüşülmesi. 
 
17- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/10265 
sayılı kararı, 01.12.2012 tarih ve 27716 sayılı resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri 
Norm kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre düzenlenen Batman İl Özel İdaresi 
Kadro ihdas ve derece değişikliği cetvelinin görüşülmesi.  
 
18-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.06.2014 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-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 
 
4- İlimiz genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumumuzun bu konuda 
bilinçlendirilmesi ile duyarlı hale getirilmesine yönelik panel ve seminer eğitimi çalışmasının 
yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Sason İlçesine bağlı Yolüstü köyünde bulunan şifalı içme suyu ( Ilıca ) bölgede 
insanı tarafından tedavi amaçlı kullanılmakta olup çevre düzenlemesi ve daha sıhhı şartlarda 
kullanılabilir hale getirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6.İlimizebağlıSason,İlçesi,Çalışırlar,Çınarlı,Taşyuva,Kayadüzü,Yolüstü,Ergunu,Erikli,Yürekli 
ve Kınalı köylerinin ortak istifade edeceği  Rebene yaylasına Arıcılık ve Hayvancılık 
yapabilmek için yukarıda yazılı köylerden yaylaya ulaşım yolu yapılması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
7- İlimiz merkeze bağlı İlçeler ile bu ilçelerin köy ve kırsalında yakın tarihli oluşan don 
olayında çiftçilerimiz büyük zarar görmüşlerdir. Çiftçilerimizin bu zararına yönelik İl Tarım 
Müdürlüğünün varsa yaptığı çalışmalar çalışma yapılmamış ise bu konu çiftçilerimizin 
mağduriyetinin giderilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz merkezinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi arsa temini ve diğer çalışmaların ne 
aşamada olduğunun tespiti ile İl Genel Meclisi bilgisine sunulmasını talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
9- İlimize bağlı Sason İlçesi Kavaklı,Acar Heybeli ve Balbaşı grup köy yolunu asfaltsız olan 
bölümün asfaltlanması ve Kavaklı,Acar köyleri arası bölümünün ikinci kat asfalt yada 
yamalanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 



 
 
 
10- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa istinaden Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsü 
ile Batman iline ait diğer ilçelerdeki üniversiteye ait alanlar üzerinde üniversitenin ihtiyacı 
olan hizmet binaları, eğitim tesisleri, alt yapı tesisleri, lojmanlar, çevre düzenlemesi ve yol ile 
diğer tesislerin Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ihale edilerek 
üniversitenin nam ve hesabına gerçekleştirilmesi, bu işlere ait gider ve harcama belgelerinin 
Genel Sekreterliğe ödenmesi ve iş sonunda gerçekleşme bedeli dikkate alınarak karşılıklı 
mahsuplaşması için düzenlenen protokol esaslarının görüşülmesi. 
 
11- İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev almak üzere 2 (İki) İl Genel Meclisi 
üyesinin seçilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
12- Batman Kent Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde  Kent Konseyi Meclisinde İl Genel 
Meclisini Temsil etmek üzere 7 (Yedi) İl Genel Meclisi üyesinin seçilmesi konusunun 
görüşülmesi. 
 
13- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/10265 
sayılı kararı, 01.12.2012 tarih ve 27716 sayılı resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri 
Norm kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre düzenlenen Batman İl Özel İdaresi 
Kadro ihdas ve derece değişikliği cetvelinin görüşülmesi.  
 
14-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
İL GENEL MECLİSİNİN   05.06.2014 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-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 
 
4- İlimiz genelinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumumuzun bu konuda 
bilinçlendirilmesi ile duyarlı hale getirilmesine yönelik panel ve seminer eğitimi çalışmasının 
yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5- İlimiz merkeze bağlı İlçeler ile bu ilçelerin köy ve kırsalında yakın tarihli oluşan don 
olayında çiftçilerimiz büyük zarar görmüşlerdir. Çiftçilerimizin bu zararına yönelik İl Tarım 
Müdürlüğünün varsa yaptığı çalışmalar çalışma yapılmamış ise bu konu çiftçilerimizin 
mağduriyetinin giderilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununa istinaden Batman Üniversitesi Batı Raman kampüsü 
ile Batman iline ait diğer ilçelerdeki üniversiteye ait alanlar üzerinde üniversitenin ihtiyacı 
olan hizmet binaları, eğitim tesisleri, alt yapı tesisleri, lojmanlar, çevre düzenlemesi ve yol ile 
diğer tesislerin Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından ihale edilerek 
üniversitenin nam ve hesabına gerçekleştirilmesi, bu işlere ait gider ve harcama belgelerinin 
Genel Sekreterliğe ödenmesi ve iş sonunda gerçekleşme bedeli dikkate alınarak karşılıklı 
mahsuplaşması için düzenlenen protokol esaslarının görüşülmesi. 
 
7- İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev almak üzere 2 (İki) İl Genel Meclisi 
üyesinin seçilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
8- Batman Kent Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde  Kent Konseyi Meclisinde İl Genel 
Meclisini Temsil etmek üzere 7 (Yedi) İl Genel Meclisi üyesinin seçilmesi konusunun 
görüşülmesi. 
 
9- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 2006/10265 
sayılı kararı, 01.12.2012 tarih ve 27716 sayılı resmi Gazetede yayımlanan İl Özel İdareleri 
Norm kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre düzenlenen Batman İl Özel İdaresi 
Kadro ihdas ve derece değişikliği cetvelinin görüşülmesi.  
 
10-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                             
      Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 



 
İL GENEL MECLİSİNİN   06.06.2014 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-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 
 
4- İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda görev almak üzere 2 (İki) İl Genel Meclisi 
üyesinin seçilmesi konusunun görüşülmesi. 
 
5- Batman Kent Konseyi Yönetmeliği çerçevesinde  Kent Konseyi Meclisinde İl Genel 
Meclisini Temsil etmek üzere 7 (Yedi) İl Genel Meclisi üyesinin seçilmesi konusunun 
görüşülmesi. 
 
 
6-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                             
      Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 


	02.06.2014-HAZİRAN ayı Gündemii
	1-Açılış

	03.06.2014
	1-Açılış

	03.06.2014-
	1-Açılış

	04.06.2014
	1-Açılış

	05.06.2014
	1-Açılış

	06.06.2014
	1-Açılış


