
 
 

 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.03.2014 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00 DE 
İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

MART  AYI TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
  
  1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
3- Mülkiyeti Batman İl Özel İdaresi adına kayıtlı 5 pafta ve 2575 no’lu parseldeki 40.000 m’2 
yüzölçümlü arsa ile birlikte tevhitlerinin yapılması ihtiyacı hasıl  olduğu, ve yapılacak Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi inşaatının ruhsatlandırma ve bahse konu tüm bu 
parsellerin tevhit ve işlemi için İdaremiz adına kayıtlı 40.000 m’2 arsanın uygun görülmesi 
halinde hazine adına devir işlemlerinin yapılması  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme  raporunun  görüşülmesi 
 
4-Gercüş İlçemize bağlı Arıca köyünde, çok eski tarihi sanatkarlar ve Süryanilerin yaşadığı 
dönemde el sanatları ile ilgili bir çalışma yapılarak köyün kalkınması için bir atölyenin 
kurulması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi 
 
5- İlimiz Gercüş İlçesi Kaynarca- Serinköy  Ardıç ve Gökçepınar  grup köy yolu stabilizesinin 
yeniden yapılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi 
 
6-İlimiz Gercüş İlçesi ve bağlı köylerde şıra üzümü ve pekmezciliğinin daha iyi 
değerlendirilmesi için, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin bağcılık yapan çiftçilerimize bağ 
balımı, budama ve diğer teknik konularda rehberlik yapılması ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Tarım  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
7-İlimiz Merkeze bağlı Demirlipınar ilköğretim okulunun çevre düzenlemesi ve ihata 
duvarının yapılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
8-İlimiz Gercüş İlçesi Gökçepınar köyüne spor sahası yapılması ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi  
 
9-Batman İlimizin Sanayi ve Ticaret Komisyonunca, tüketim ve tüketici haklarının tekrar 
hatırlatılması ve bu konudaki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün çalışmalarının araştırılması 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
10- İlimiz Sason İlçesi Yolüstü köyü Sağlık Ocağı personel eksikliği ve bakım onarımının 
giderilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Çevre ve Sağlık   Komisyonu  inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
11- Batman İlimizin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonunca özellikle son zamanlarda 
sığınmacı olarak gelen Suriyeli kadınların evlilik ve diğer sorunlarla ilgili problemlerinin 
araştırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 



12-Kozluk İlçemiz Oyuktaş köyü Yeşilyurt mezrasına bulunan tarihi Kevnereza kalesinin 
Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek, kalenin turizme açılması talebi ile  ilgili verilen 
önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13- Batman İl Özel İdaremizin gelirlerini arttırma amacı ile mücavir alan dışındaki tarihi 
mekanların çok az bir maliyetle harcama yapılarak kiraya verme usulü ile buranın turizm 
gelirlerinin arttırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma   
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14- İl Özel İdaremizin iş makinalarının 2013 yılında harcamış olduğu yakıtın belirlenip İl 
Genel Meclisimizin bilgilendirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri  
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
15-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.03.2014 SALI GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN MART  

AYI TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
  1-Açılış 
 2-Yoklama 
 
3- Mülkiyeti Batman İl Özel İdaresi adına kayıtlı 5 pafta ve 2575 no’lu parseldeki 40.000 m’2 
yüzölçümlü arsa ile birlikte tevhitlerinin yapılması ihtiyacı hasıl  olduğu, ve yapılacak Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi inşaatının ruhsatlandırma ve bahse konu tüm bu 
parsellerin tevhit ve işlemi için İdaremiz adına kayıtlı 40.000 m’2 arsanın uygun görülmesi 
halinde hazine adına devir işlemlerinin yapılması  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme  raporunun  görüşülmesi 
 
4-İlimiz Merkeze bağlı Demirlipınar ilköğretim okulunun çevre düzenlemesi ve ihata 
duvarının yapılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
5-İlimiz Gercüş İlçesi Gökçepınar köyüne spor sahası yapılması ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi  
 
6-Batman İlimizin Sanayi ve Ticaret Komisyonunca, tüketim ve tüketici haklarının tekrar 
hatırlatılması ve bu konudaki Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün çalışmalarının araştırılması 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
7- İlimiz Sason İlçesi Yolüstü köyü Sağlık Ocağı personel eksikliği ve bakım onarımının 
giderilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Çevre ve Sağlık   Komisyonu  inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
8- Batman İlimizin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonunca özellikle son zamanlarda 
sığınmacı olarak gelen Suriyeli kadınların evlilik ve diğer sorunlarla ilgili problemlerinin 
araştırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
9-Kozluk İlçemiz Oyuktaş köyü Yeşilyurt mezrasına bulunan tarihi Kevnereza kalesinin 
Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek, kalenin turizme açılması talebi ile  ilgili verilen 
önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
10- Batman İl Özel İdaremizin gelirlerini arttırma amacı ile mücavir alan dışındaki tarihi 
mekanların çok az bir maliyetle harcama yapılarak kiraya verme usulü ile buranın turizm 
gelirlerinin arttırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma   
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- İl Özel İdaremizin iş makinalarının 2013 yılında harcamış olduğu yakıtın belirlenip İl 
Genel Meclisimizin bilgilendirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
12-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                        
                                                                                                 
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.03.2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00 DE 
İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

MART  AYI TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

  1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
3- Mülkiyeti Batman İl Özel İdaresi adına kayıtlı 5 pafta ve 2575 no’lu parseldeki 40.000 m’2 
yüzölçümlü arsa ile birlikte tevhitlerinin yapılması ihtiyacı hasıl  olduğu, ve yapılacak Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi inşaatının ruhsatlandırma ve bahse konu tüm bu 
parsellerin tevhit ve işlemi için İdaremiz adına kayıtlı 40.000 m’2 arsanın uygun görülmesi 
halinde hazine adına devir işlemlerinin yapılması  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme  raporunun  görüşülmesi 
 
4-İlimiz Merkeze bağlı Demirlipınar ilköğretim okulunun çevre düzenlemesi ve ihata 
duvarının yapılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5- Batman İlimizin Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği komisyonunca özellikle son zamanlarda 
sığınmacı olarak gelen Suriyeli kadınların evlilik ve diğer sorunlarla ilgili problemlerinin 
araştırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6-Kozluk İlçemiz Oyuktaş köyü Yeşilyurt mezrasına bulunan tarihi Kevnereza kalesinin 
Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek, kalenin turizme açılması talebi ile  ilgili verilen 
önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- Batman İl Özel İdaremizin gelirlerini arttırma amacı ile mücavir alan dışındaki tarihi 
mekanların çok az bir maliyetle harcama yapılarak kiraya verme usulü ile buranın turizm 
gelirlerinin arttırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Gelirleri Arttırma   
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İl Özel İdaremizin iş makinalarının 2013 yılında harcamış olduğu yakıtın belirlenip İl 
Genel Meclisimizin bilgilendirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
9- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi uyarınca hazırlanan İl Özel İdaresinin 
2013 yılı  Faaliyet Raporunun görüşülmesi 
 
10-5620 Sayılı Kanunun 1.maddesinin 1.fıkrası ve 3.maddesinin 2.fıkrası ile  (c) bendi 
gereğince, 2006 yılında çalışma süresi 6 aydan az olduğu için sürekli ve sözleşmeli işçi 
statüsüne alınamayan  4 adet geçici işçinin 2014 yılında işe başlama tarihinden itibaren 5 ay 
29 gün çalıştırılması konusunun görüşülmesi. 
 
11-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                        
                                                                                                 
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   06.03.2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11.00 DE 
İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

MART  AYI TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

  1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
3- Mülkiyeti Batman İl Özel İdaresi adına kayıtlı 5 pafta ve 2575 no’lu parseldeki 40.000 m’2 
yüzölçümlü arsa ile birlikte tevhitlerinin yapılması ihtiyacı hasıl  olduğu, ve yapılacak Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesi inşaatının ruhsatlandırma ve bahse konu tüm bu 
parsellerin tevhit ve işlemi için İdaremiz adına kayıtlı 40.000 m’2 arsanın uygun görülmesi 
halinde hazine adına devir işlemlerinin yapılması  hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme  raporunun  görüşülmesi 
 
4-İlimiz Merkeze bağlı Demirlipınar ilköğretim okulunun çevre düzenlemesi ve ihata 
duvarının yapılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
5-Kozluk İlçemiz Oyuktaş köyü Yeşilyurt mezrasına bulunan tarihi Kevnereza kalesinin 
Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek, kalenin turizme açılması talebi ile  ilgili verilen 
önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- İl Özel İdaremizin iş makinalarının 2013 yılında harcamış olduğu yakıtın belirlenip İl 
Genel Meclisimizin bilgilendirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
7- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi uyarınca hazırlanan İl Özel İdaresinin 
2013 yılı  Faaliyet Raporunun görüşülmesi 
 
8-5620 Sayılı Kanunun 1.maddesinin 1.fıkrası ve 3.maddesinin 2.fıkrası ile  (c) bendi 
gereğince, 2006 yılında çalışma süresi 6 aydan az olduğu için sürekli ve sözleşmeli işçi 
statüsüne alınamayan  4 adet geçici işçinin 2014 yılında işe başlama tarihinden itibaren 5 ay 
29 gün çalıştırılması konusunun görüşülmesi. 
 

  
9-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                        
                                                                                                 
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   07.03.2014 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL 
ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

MART  AYI TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 
 

  1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
 
3-5620 Sayılı Kanunun 1.maddesinin 1.fıkrası ve 3.maddesinin 2.fıkrası ile  (c) 
bendi gereğince, 2006 yılında çalışma süresi 6 aydan az olduğu için sürekli ve 
sözleşmeli işçi statüsüne alınamayan  4 adet geçici işçinin 2014 yılında işe 
başlama tarihinden itibaren 5 ay 29 gün çalıştırılması konusunun görüşülmesi. 
 

  4-İlimiz Beşiri İlçesi Örmegöze (Baharzık) Köyü M46A-15A2B Pafta 338-355     
parsellere ait Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı İmar Planı Değişikliği 
yapılması konusunun görüşülmesi. 
 

5-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                        
                                                                                                 
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   28.03.2014 CUMA  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL 
ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTININ  BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
  
  1-Açılış 
 
 2-Yoklama 
 
3- İlimiz Beşiri İlçesi, Örmegöze(Baharzık) köyü, M46A-15A2B pafta 338-355 parsellere ait, 
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı amaçlı İmar Plan değişikliği yapılmak istenmektedir .Söz 
konusu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 
değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme  raporunun  
görüşülmesi 
 
4- İlimiz Kozluk ilçesi Taşlıdere köyünde bulunan seracılık yapılması için mevcut bulunan 
seranın sorununun araştırılması ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
5-İlimiz Gercüş İlçesi Yolağzı köyü ilçemizin en büyük köyü olup köyde ikamet eden 
gençlerin spor etkinliklerini yapabilmesi için spor sahası yapılması ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi  
 
6- İlimiz Gercüş İlçesi Çukuryurt 4+4 ilköğretim okulunun bakım ve onarımının yapılması  
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi 
 
7- Batman İlimizin sanayi ve ticaretini geliştirecek ve üreticiler için ihracat yapmak isteyen 
firmaların Gümrük sahası ve binasının ne durumda olduğunun araştırılması ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
8-Kozluk İlçesi Angebire piknik alanının Özel idare imkanlarıyla iyileştirilerek yap işlet 
devret modeliyle orda bulunan köyün kalkınması için gerekenin yapılması ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
9- İlimiz Gercüş İlçesi Geçit köyünde yeni açılan yolun tamamlanması ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki İçişleri  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
10-Sason İlçemizde bulunan Bazikan Kalesi Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek tamir 
ve tadilatının yapılması ile  ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
11- Batman İlinde  ayrı ayrı kurumlar tarafından ayrı kutlanan 8 Mart Kadınlar gününün il 
genelinde kutlanması için bir çalışma yapılması  ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın-
Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
12- Batman İlimiz sınırları içinde bulunan ve İlimiz tarafından oluşturulacak Malabadi 
köprüsünün hemen yanı başında bulunan boş alana bir dinlenme tesisi yapılması  ve bu 
konuda İl Özel İdarenin gelirlerinin  arttırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  
Gelirleri Arttırma   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 



13-Batman İlimizin İmar ve kentsel iyileştirme Müdürlüğüne 2013 yılında harcanan bütçenin 
az olup olmadığı ve 2014 yılı için ne düşünüldüğünün araştırılması ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
14- Batman İlimizin İl Özel İdaresi plan bütçesinde her yıl zorunlu olarak ayrılan Eğitim 
bütçesinin nasıl paylaştırılarak yatırıma dönüştürüldüğü ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Plan ve Bütçe  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
15-İlimiz Beşiri İlçesinde yapılan Devlet Hastanesi inşaatı yarım kalmış olup, müteahhidinin 
işi bıraktığı ifade edilmektedir. Hastane inşaatı durumunun araştırılarak inşaatının devam 
etmesinin sağlanması hakkındaki Çevre ve Sağlık   Komisyonu  inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
16-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Mehmet Salih AKTAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
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