
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.07.2014 SALI GÜNÜ SAAT 14.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 
TEMMUZ  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 
 
4-5302 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. ile ilgili verilen İdare Teklifi 
hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun   görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Kültür Envanterinin Avrupa Birliği Fonlarından istifade edilerek çıkarılması talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
6 İlimiz merkezine bağlı Yeniköy ve Zorköy Köylerinin 15 yıl önce müşterek yapılan  
yetersiz, çürümüş ve atıl durumda olduğundan Yeniköy Köyüne yeni sondaj açılması ve tesis 
yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
7- Batman İli Beşiri İlçesi Eski Hamur Köyü Döşeme Mezrası köy yolu çok bozuk 
olduğundan mezra yolunun asfaltlanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Kozluk İlçesi Kavakdibi Köyü Soğuk Pınar Mezrasına spor sahası yapılması talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
9- İlimize bağlı Hasankeyf  İlçesi Saklı Köyü okulu taşımalı  ve  4+4 eğitim sürdürmekte olup 
yetersiz ve ihtiyaca cevap veremeyen yemekhanesinin uygun duruma  getirilmesi veya yeni 
bir yemekhane yapılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal 
Hizmetler  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
10-İlimizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları olan Batman Üniversitesi, Organize Sanayi 
Bölgesi ile Özel sektördeki kadına yönelik istihdamın araştırılması talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
 



 
 
 
 
11- İlimiz Petrol arama ve çıkarma alanında iş yapan ve ağır tonajlı iş makinaları ile ağır 
nakliye araçlarının tahrip ettiği köy yollarımız için söz konusu sektörlerden katkı payı 
alınması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
12 İlimiz Balpınar Beldesi ile Yeniköy ve Zorköy köylerinde seracılıkta daha iyi gelir 
sağlamak için İl Tarım Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi katkılarıyla çiftçilerimize zirai teknik 
bilgi, ekipman ve diğer konularda proje hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
13- İlimiz Merkeze bağlı köylerde genel sağlık taramasının yapılması talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
14 İlimizdeki Batman Barajı Sol Sahil sulama kanalından istifade ve sulu tarımcılık yapan 
çiftçilerimizin toprak erezyonu  ve su israfına sebep olmaması için sulamada Yağmurlama 
Damlama sistemine yönlendirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
15- İlimiz için Gümrük binası ve sahasının olup olmadığı veya hangi aşamada olduğunun 
araştırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
16- İlimiz Merkeze bağlı Bıçakçı, Bayraklı köyleri arasındaki yol TPAO araçları tarafından  
tahrip edildiğinden bu yolun TPAO’ya yeniden asfaltlanmasının sağlanması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
17-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.07.2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00 DE 
İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

TEMMUZ  AYI TOPLANTISININ 2. 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 
 
4-5302 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. ile ilgili verilen İdare Teklifi 
hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun   görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Kültür Envanterinin Avrupa Birliği Fonlarından istifade edilerek çıkarılması talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
6-İlimizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları olan Batman Üniversitesi, Organize Sanayi 
Bölgesi ile Özel sektördeki kadına yönelik istihdamın araştırılması talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Petrol arama ve çıkarma alanında iş yapan ve ağır tonajlı iş makinaları ile ağır 
nakliye araçlarının tahrip ettiği köy yollarımız için söz konusu sektörlerden katkı payı 
alınması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Balpınar Beldesi ile Yeniköy ve Zorköy köylerinde seracılıkta daha iyi gelir 
sağlamak için İl Tarım Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi katkılarıyla çiftçilerimize zirai teknik 
bilgi, ekipman ve diğer konularda proje hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Merkeze bağlı köylerde genel sağlık taramasının yapılması talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
10- İlimizdeki Batman Barajı Sol Sahil sulama kanalından istifade ve sulu tarımcılık yapan 
çiftçilerimizin toprak erezyonu  ve su israfına sebep olmaması için sulamada Yağmurlama 
Damlama sistemine yönlendirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 



 
 
 
 
 
11- İlimiz için Gümrük binası ve sahasının olup olmadığı veya hangi aşamada olduğunun 
araştırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
12- İlimiz Merkeze bağlı Bıçakçı, Bayraklı köyleri arasındaki yol TPAO araçları tarafından  
tahrip edildiğinden bu yolun TPAO’ya yeniden asfaltlanmasının sağlanması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
13-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.07.2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 DE 
İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

TEMMUZ  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 
 
4-5302 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. ile ilgili verilen İdare Teklifi 
hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun   görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Petrol arama ve çıkarma alanında iş yapan ve ağır tonajlı iş makinaları ile ağır 
nakliye araçlarının tahrip ettiği köy yollarımız için söz konusu sektörlerden katkı payı 
alınması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Balpınar Beldesi ile Yeniköy ve Zorköy köylerinde seracılıkta daha iyi gelir 
sağlamak için İl Tarım Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi katkılarıyla çiftçilerimize zirai teknik 
bilgi, ekipman ve diğer konularda proje hazırlanması ve uygulanmasının sağlanması talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Merkeze bağlı köylerde genel sağlık taramasının yapılması talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık  Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimizdeki Batman Barajı Sol Sahil sulama kanalından istifade ve sulu tarımcılık yapan 
çiftçilerimizin toprak erezyonu  ve su israfına sebep olmaması için sulamada Yağmurlama 
Damlama sistemine yönlendirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
9- İlimiz için Gümrük binası ve sahasının olup olmadığı veya hangi aşamada olduğunun 
araştırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
10- İlimiz Merkeze bağlı Bıçakçı, Bayraklı köyleri arasındaki yol TPAO araçları tarafından  
tahrip edildiğinden bu yolun TPAO’ya yeniden asfaltlanmasının sağlanması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
11-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.07.2014 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00 DE İL 
ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

TEMMUZ  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 
 
4-5302 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. ile ilgili verilen İdare Teklifi 
hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun   görüşülmesi. 
 
5- İlimizdeki Batman Barajı Sol Sahil sulama kanalından istifade ve sulu tarımcılık yapan 
çiftçilerimizin toprak erezyonu  ve su israfına sebep olmaması için sulamada Yağmurlama 
Damlama sistemine yönlendirilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
6- İlimiz için Gümrük binası ve sahasının olup olmadığı veya hangi aşamada olduğunun 
araştırılması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret  Komisyonu inceleme 
raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Merkeze bağlı Bıçakçı, Bayraklı köyleri arasındaki yol TPAO araçları tarafından  
tahrip edildiğinden bu yolun TPAO’ya yeniden asfaltlanmasının sağlanması talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- Batman Valiliğinin 12.02.2014 tarih ve  1201  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  05.02.2014 tarih ve 2014/38 
sayılı  Meclis Kararının  tekrar  görüşülmesi. 
 
9- Batman Valiliğinin 12.02.2014 tarih ve  1201  sayılı yazısı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunun 15. Maddesi uyarınca  iade  edilen İlimiz Merkez İlçesi Kuyubaşı (Cigerlo) Köyü 
2002 ada ve 1 numaralı parselde Akaryakıt + LPG ve Dinlenme Tesisi yapılmasına ilişkin 
03.02.2014 tarih ve 2014/30 sayılı  Meclis Kararının tekrar  görüşülmesi.  
 
 



 
10-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
         Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.07.2014 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00 DE 
İL ÖZEL İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN 

TEMMUZ  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. 
 
5-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
      Emine ASLAN 
   İl Genel Meclis Başkanı 
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