
 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.09.2015 SALI GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN EYLÜL  AYI TOPLANTISININ 

1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 

3- İlimiz Merkez İlçesi Yediyol (Alkami) köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 283 numaralı    
parselde Küçük Sanayi Alanından, Eğitim Tesis alanı ve yol alanı amaçlı hazırlanan İmar 
Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.  
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Akça, Binatlı ve  Erköklü köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzen planında Kentsel Gelişme Alanında bulunan bölgede 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi.  
 
5-Batman Valiliğinin 11.06.2015 tarih ve 4899 sayılı  yazısı ile,  iade  edilen  İl Genel 
Meclisimizin 12 tane komisyonu bulunmaktadır. Meclis toplantılarının bitiminden sonra 
komisyon çalışmalarının Cumartesi ve Pazar dahil çalıştırılması hakkındaki  İl Genel 
Meclisinin  05.06.2015  tarih ve  2015/199    Sayılı Kararın  tekrar görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Hasankeyf  İlçesinde İl özel İdare şantiyesi bulunmamaktadır. İş Makineleri Gercüş 
ilçe şantiyesindedir. İş makineleri yetersiz olduğundan  dolayı işler aksamaktadır. Bu nedenle 
ihtiyaç  bir CBS iş makinesinin daha İl özel İdaresi Bütçe imkanları dahilinde alınması  talebi 
ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Gercüş İlçesi Ulaş ve Gökçepınar Köyleri arasındaki mevcut ve Asfalta hazır hale 
getirilmiş olan köy yolunun asfaltlanması  talebi  ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Gercüş İlçesi Hisar köyü içinde akan dere ve atık su kanalının , köyün camisi 
önündeki bölüm açık olup, hem cam cemaati, hem de bu kısımda ikamet eden insanlarımızın 
sağlıklarını tehdit etmektedir. Hisar köyündeki açıktan akan pis suların kapalı şekilde akışının 
sağlanması  talebi  ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Beşiri İlçesi Yontukyazı köyü ilkokulu 4+4 taşımalı ve 300 öğrencisi bulunmaktadır. 
Mevcut okulun su sıkıntısı vardır. Su ihtiyacının giderilmesi için Okula yeni bir su sondajı 
yapılması talebi  ile ilgili verilen Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
10- İlimiz Sason İlçesi Şehan ziyareti (Şeyh Mahmut Nasretttin) türbelerinin onarımı, tesis 
yapımı ve alt yapısının Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek yapılmasını ile inanç ve 
kültür turizmine açılmasının sağlanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Avrupa 
Birliği Komisyonu inceleme  raporunun  görüşülmesi 
  
11- İlimiz Sason İlçesinde yapılması düşünülen Devlet Hastanesi Ek binasının inşaatı henüz 
başlatılmamıştır. Neden başlatılmadığının  araştırılıp Meclise bilgi verilmesinin sağlanması 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme  raporunun  
görüşülmesi. 
 



 
 
 
 
 
 
 
12- İlimiz merkeze bağlı Demirbilek Köyüne spor sahası yapılması talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
13- İlimiz genelinde ekimi bolca yapılan mısırın hasat mevsimi yaklaşmakta olup hasattan 
sonra tarlalarda mısır köklerinin çiftçilerce yakıldığı bilinmektedir. Bu mısır köklerinin 
yakılması tarla ve toprağın ilk 5 cm’sini yakmakta, tarlalarda hayvanlar yanmakta  ve çevreye 
zarar vermekte olup, bazen trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Bütün bunların önüne 
geçebilmek için İl genel meclisi tarım komisyonu üyelerinin bu konuda Ziraat Odası 
Başkanlı, İl Tarım Müdürlüğü ve Sayın Vali ile görüşmeler yaparak anız yakmalarının 
engellenmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Tarım Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
14- İlimiz Gercüş  İlçesi Kırkat  gölet’ inde piknik alanı olarak kullanılan bölümde apart otel 
ve mesire alanlarının İl özel İdaresince tanzim edilerek yap işlet devret modeli ile talep eden 
kişilere verilerek il özel idaresi gelirlerini arttıracağı gibi gölette piknik yapan insanların 
rahatlığının sağlanması  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
15- İlimiz Kozluk  İlçesi kırsalında yetiştirilip piyasaya  sürülen bölgeye has cinsi 
domateslerin İlçe tarım Müdürlüğü öncülüğünde organik tarım standartlarına dönüştürülerek 
teknik ve zirai desteklerin sağlanması  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Köyleri 
kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
16- İlimiz merkezinde ikamet eden bayanların sosyal etkinliklerini yapabilmek ve bir arada 
olabilmelerinin sağlanması amacıyla ilimizdeki ilgili Kurum veya belediye öncülüğünde 
mesire alanlarının oluşturulması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın  Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
17- Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) başkanlığı nezdinde İlimizdeki işveren ve iş 
adamlarının sorunlarının araştırılarak tespiti ile düzenlenecek  bir rapor ile İl genel meclisine 
sunulmasının sağlanması   talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
18-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.09.2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11.00’DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN EYLÜL  AYI 

TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 

3- İlimiz Merkez İlçesi Yediyol (Alkami) köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 283 numaralı    
parselde Küçük Sanayi Alanından, Eğitim Tesis alanı ve yol alanı amaçlı hazırlanan İmar 
Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.  
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Akça, Binatlı ve  Erköklü köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzen planında Kentsel Gelişme Alanında bulunan bölgede 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi.  
 
5-Batman Valiliğinin 11.06.2015 tarih ve 4899 sayılı  yazısı ile,  iade  edilen  İl Genel 
Meclisimizin 12 tane komisyonu bulunmaktadır. Meclis toplantılarının bitiminden sonra 
komisyon çalışmalarının Cumartesi ve Pazar dahil çalıştırılması hakkındaki  İl Genel 
Meclisinin  05.06.2015  tarih ve  2015/199    Sayılı Kararın  tekrar görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Sason İlçesi Şehan ziyareti (Şeyh Mahmut Nasretttin) türbelerinin onarımı, tesis 
yapımı ve alt yapısının Avrupa Birliği fonlarından istifade edilerek yapılmasını ile inanç ve 
kültür turizmine açılmasının sağlanması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Avrupa 
Birliği Komisyonu inceleme  raporunun  görüşülmesi 
  
7- İlimiz Sason İlçesinde yapılması düşünülen Devlet Hastanesi Ek binasının inşaatı henüz 
başlatılmamıştır. Neden başlatılmadığının  araştırılıp Meclise bilgi verilmesinin sağlanması 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme  raporunun  
görüşülmesi. 
 
8- İlimiz merkeze bağlı Demirbilek Köyüne spor sahası yapılması talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
9- İlimiz genelinde ekimi bolca yapılan mısırın hasat mevsimi yaklaşmakta olup hasattan 
sonra tarlalarda mısır köklerinin çiftçilerce yakıldığı bilinmektedir. Bu mısır köklerinin 
yakılması tarla ve toprağın ilk 5 cm’sini yakmakta, tarlalarda hayvanlar yanmakta  ve çevreye 
zarar vermekte olup, bazen trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Bütün bunların önüne 
geçebilmek için İl genel meclisi tarım komisyonu üyelerinin bu konuda Ziraat Odası 
Başkanlı, İl Tarım Müdürlüğü ve Sayın Vali ile görüşmeler yaparak anız yakmalarının 
engellenmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Tarım Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
10- İlimiz Gercüş  İlçesi Kırkat  gölet’ inde piknik alanı olarak kullanılan bölümde apart otel 
ve mesire alanlarının İl özel İdaresince tanzim edilerek yap işlet devret modeli ile talep eden 
kişilere verilerek il özel idaresi gelirlerini arttıracağı gibi gölette piknik yapan insanların 
rahatlığının sağlanması  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
 
 
 



 
 
11- İlimiz Kozluk  İlçesi kırsalında yetiştirilip piyasaya  sürülen bölgeye has cinsi 
domateslerin İlçe tarım Müdürlüğü öncülüğünde organik tarım standartlarına dönüştürülerek 
teknik ve zirai desteklerin sağlanması  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Köyleri 
kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
12- İlimiz merkezinde ikamet eden bayanların sosyal etkinliklerini yapabilmek ve bir arada 
olabilmelerinin sağlanması amacıyla ilimizdeki ilgili Kurum veya belediye öncülüğünde 
mesire alanlarının oluşturulması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın  Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
13- Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) başkanlığı nezdinde İlimizdeki işveren ve iş 
adamlarının sorunlarının araştırılarak tespiti ile düzenlenecek  bir rapor ile İl genel meclisine 
sunulmasının sağlanması   talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
14-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.09.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 11.00’DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN EYLÜL  AYI 

TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 

3- İlimiz Merkez İlçesi Yediyol (Alkami) köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 283 numaralı    
parselde Küçük Sanayi Alanından, Eğitim Tesis alanı ve yol alanı amaçlı hazırlanan İmar 
Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.  
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Akça, Binatlı ve  Erköklü köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzen planında Kentsel Gelişme Alanında bulunan bölgede 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi.  
 
5-Batman Valiliğinin 11.06.2015 tarih ve 4899 sayılı  yazısı ile,  iade  edilen  İl Genel 
Meclisimizin 12 tane komisyonu bulunmaktadır. Meclis toplantılarının bitiminden sonra 
komisyon çalışmalarının Cumartesi ve Pazar dahil çalıştırılması hakkındaki  İl Genel 
Meclisinin  05.06.2015  tarih ve  2015/199    Sayılı Kararın  tekrar görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Gercüş  İlçesi Kırkat  gölet’ inde piknik alanı olarak kullanılan bölümde apart otel ve 
mesire alanlarının İl özel İdaresince tanzim edilerek yap işlet devret modeli ile talep eden 
kişilere verilerek il özel idaresi gelirlerini arttıracağı gibi gölette piknik yapan insanların 
rahatlığının sağlanması  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Kozluk  İlçesi kırsalında yetiştirilip piyasaya  sürülen bölgeye has cinsi domateslerin 
İlçe tarım Müdürlüğü öncülüğünde organik tarım standartlarına dönüştürülerek teknik ve zirai 
desteklerin sağlanması  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Köyleri kalkındırma 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz merkezinde ikamet eden bayanların sosyal etkinliklerini yapabilmek ve bir arada 
olabilmelerinin sağlanması amacıyla ilimizdeki ilgili Kurum veya belediye öncülüğünde 
mesire alanlarının oluşturulması talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın  Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi 
 
9- Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) başkanlığı nezdinde İlimizdeki işveren ve iş 
adamlarının sorunlarının araştırılarak tespiti ile düzenlenecek  bir rapor ile İl genel meclisine 
sunulmasının sağlanması   talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
10-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.09.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 11.00’DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN EYLÜL  AYI TOPLANTISININ 

4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 

3- İlimiz Merkez İlçesi Yediyol (Alkami) köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 283 numaralı    
parselde Küçük Sanayi Alanından, Eğitim Tesis alanı ve yol alanı amaçlı hazırlanan İmar 
Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.  
 
4- İlimiz Merkez İlçesi Akça, Binatlı ve  Erköklü köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzen planında Kentsel Gelişme Alanında bulunan bölgede 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi.  
 
5-Batman Valiliğinin 11.06.2015 tarih ve 4899 sayılı  yazısı ile,  iade  edilen  İl Genel 
Meclisimizin 12 tane komisyonu bulunmaktadır. Meclis toplantılarının bitiminden sonra 
komisyon çalışmalarının Cumartesi ve Pazar dahil çalıştırılması hakkındaki  İl Genel 
Meclisinin  05.06.2015  tarih ve  2015/199    Sayılı Kararın  tekrar görüşülmesi. 
 
6- Batman Sanayi ve Ticaret Odası (BATSO) başkanlığı nezdinde İlimizdeki işveren ve iş 
adamlarının sorunlarının araştırılarak tespiti ile düzenlenecek  bir rapor ile İl genel meclisine 
sunulmasının sağlanması   talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki  Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Merkez İlçesi Yediyol (Alkami) köyü, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 253, 254 ve 
283 numaralı    parselde Küçük Sanayi Alanından, Eğitim Tesis alanı ve yol alanı amaçlı 
hazırlanan İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.  
 
 
8-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   07.09.2015 PAZARTAESİ GÜNÜ SAAT 11.00’DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN EYLÜL  AYI 

TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 
 
 
 

1-Açılış 
 

   2-Yoklama 
 
3- İlimiz Merkez İlçesi Akça, Binatlı ve  Erköklü köyü sınırları içerisinde bulunan ve 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzen planında Kentsel Gelişme Alanında bulunan bölgede 
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları 
hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4-Kapanış   
                                                                                                            
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
 Emine ASLAN 
 İl Genel Meclis Başkanı 
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