
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.06.2016  ÇARŞAMBA  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-, Batman İl Özel İdaresi Spor Tesislerinin işletim yönergesine istinaden Spor Tesisleri 
kullanım ücretinin belirlenmesi ve spor tesislerinin bakım ve onarımlarında kullanılmak üzere  
elde edilecek gelirin yüzde kaçının kullanılabileceğinin belirlenmesi hakkında Karar alınan ve 
Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğünün  12.05.2016  tarih ve 5174 sayılı yazısı ile 
yeniden görüşülmek üzere iade edilen, 2016/121  Nolu Meclis Kararının yeniden 
görüşülmesi.  
 
4- İlimiz Sason İlçesi Gürgenli Köyü Topluca mezrasında bulunan Mitting Kilisesinin Avrupa 
Birliği fonlarından istifade edilerek onarılmasının sağlanabilmesi hususunun araştırılması ve 
meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- İlimiz Gercüş İlçesi Gönüllü Köyünde bulunan Pınar Kaynak Suyundan istifade ile Balık 
Üretme Tesisinin İl Özel İdaresince yapılabilmesi hususunun araştırılması ve bu konuda 
meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Merkez Akça Köyüne gençlerin spor etkinliklerini yapabilmeleri amacıyla spor 
sahasının yapılması hususunun araştırılması ve bu konuda meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi 
 
7- İlimiz Gercüş İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İdaresinde bulunan 
Kırkat Göleti sulama kanalı ana artelinin temizlenebilmesi hususunun  araştırılması ve bu 
konuda meclise bilgi verilmesi talebi ile  ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri  Komisyonu 
inceleme raporunun  görüşülmesi. 
 
8- İlimiz Gercüş İlçesi Gökçepınar -Seki - Gönüllü grup köy yolunun Gökçepınar - Seki 
Köyleri arasındaki bölümünün ‘heyelanlı bölge’ olup olmadığı ile ilgili konunun araştırılması 
ve bu konuda meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Merkezinde bulunan bakıma muhtaç, kimsesiz çocukların yaşadığı “sevgi evlerinin” 
genel ve fiziki durumlarının  araştırılması ve bu konuda  meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi 
 
10- İlimiz Gercüş İlçesi Güzelöz Köyü Kaynarca mezrası ile Yemişli Köyü arasındaki 
bölümde bulunan yabani fıstık ağaçlarının aşılanabilmesi hususunun araştırılması ve bu 
konuda meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Kozluk İlçesi Gürpınar Köyü ilköğretim okulunun fiziki durumunun araştırılarak, 
köye yeni okul yapılabilmesinin sağlanabilmesi hususunun araştırılması ve bu konuda meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 



 
 
 
 
 
12- İl Özel İdaresi kampus alanı içinde  uygun görülecek bir yere personelin ibadet  
ihtiyacının giderilmesi için mescit yapılabilmesi hususunun araştırılması ve bu konuda 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi 
 
13- İlimiz Merkez Binatlı Köyünde faal durumda olan Sağlık Ocağının fiziki durumu ve 
eksikliklerinin araştırılması ve bu konuda Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14- İlimizde 2016 yılı içinde İŞKUR Müdürlüğünün Sanayici ve Esnaflarımıza eleman 
çalıştırma konusunda ne gibi destekleme projelerinin olduğunun araştırılması ve bu konuda 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
15- İlimiz Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü meyve fidanı dağıtım projesi kapsamında 
destekleme kriterleri ve 2016 yılında uygulanması planlanan projeler hakkında gerekli 
araştırmanın yapılması ve bu konuda Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
16-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                           Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.06.2016  PERŞEMBE  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN HAZİRAN AYI 

TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
1-Açılış 
2-Yoklama 
 
3- İlimiz Gercüş İlçesi Gökçepınar -Seki - Gönüllü grup köy yolunun Gökçepınar - Seki 
Köyleri arasındaki bölümünün ‘heyelanlı bölge’ olup olmadığı ile ilgili konunun araştırılması 
ve bu konuda meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Merkezinde bulunan bakıma muhtaç, kimsesiz çocukların yaşadığı “sevgi evlerinin” 
genel ve fiziki durumlarının  araştırılması ve bu konuda  meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi 
 
5- İlimiz Gercüş İlçesi Güzelöz Köyü Kaynarca mezrası ile Yemişli Köyü arasındaki bölümde 
bulunan yabani fıstık ağaçlarının aşılanabilmesi hususunun araştırılması ve bu konuda meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz Kozluk İlçesi Gürpınar Köyü ilköğretim okulunun fiziki durumunun araştırılarak, 
köye yeni okul yapılabilmesinin sağlanabilmesi hususunun araştırılması ve bu konuda meclise 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- İl Özel İdaresi kampus alanı içinde  uygun görülecek bir yere personelin ibadet  ihtiyacının 
giderilmesi için mescit yapılabilmesi hususunun araştırılması ve bu konuda Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi 
 
8- İlimiz Merkez Binatlı Köyünde faal durumda olan Sağlık Ocağının fiziki durumu ve 
eksikliklerinin araştırılması ve bu konuda Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimizde 2016 yılı içinde İŞKUR Müdürlüğünün Sanayici ve Esnaflarımıza eleman 
çalıştırma konusunda ne gibi destekleme projelerinin olduğunun araştırılması ve bu konuda 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- İlimiz Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü meyve fidanı dağıtım projesi kapsamında 
destekleme kriterleri ve 2016 yılında uygulanması planlanan projeler hakkında gerekli 
araştırmanın yapılması ve bu konuda Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11-İlimiz Merkez İlçesi Yeniköy, köyü 114 Ada 3 Numaralı parseller “Akaryakıt+LPG+CNG 
satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 Ölçekli nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar 
Planlarının görüşülmesi. 
 
12-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                           Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 



                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.06.2016  CUMA  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- İlimiz Merkezinde bulunan bakıma muhtaç, kimsesiz çocukların yaşadığı “sevgi evlerinin” 
genel ve fiziki durumlarının  araştırılması ve bu konuda  meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili 
verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi 
 
4- İl Özel İdaresi kampus alanı içinde  uygun görülecek bir yere personelin ibadet  ihtiyacının 
giderilmesi için mescit yapılabilmesi hususunun araştırılması ve bu konuda Meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi 
 
5- İlimiz Merkez Binatlı Köyünde faal durumda olan Sağlık Ocağının fiziki durumu ve 
eksikliklerinin araştırılması ve bu konuda Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimizde 2016 yılı içinde İŞKUR Müdürlüğünün Sanayici ve Esnaflarımıza eleman 
çalıştırma konusunda ne gibi destekleme projelerinin olduğunun araştırılması ve bu konuda 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü meyve fidanı dağıtım projesi kapsamında 
destekleme kriterleri ve 2016 yılında uygulanması planlanan projeler hakkında gerekli 
araştırmanın yapılması ve bu konuda Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                           Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.06.2016  CUMARTESİ  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- İlimizde 2016 yılı içinde İŞKUR Müdürlüğünün Sanayici ve Esnaflarımıza eleman 
çalıştırma konusunda ne gibi destekleme projelerinin olduğunun araştırılması ve bu konuda 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü meyve fidanı dağıtım projesi kapsamında 
destekleme kriterleri ve 2016 yılında uygulanması planlanan projeler hakkında gerekli 
araştırmanın yapılması ve bu konuda Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5-Kapanış . 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                           Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   06.06.2016  PAZARTESİ  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- İlimiz Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü meyve fidanı dağıtım projesi kapsamında 
destekleme kriterleri ve 2016 yılında uygulanması planlanan projeler hakkında gerekli 
araştırmanın yapılması ve bu konuda Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Tarım Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- Batman İl Özel İdaresinin  hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için İl Özel İdaresi 
Emrinde 2016 yılında tam zamanlı sözleşmeli statüde  Avukat çalıştırılması ve ücretinin 
belirlenmesi 
 
5-Kapanış . 
 
 
                                                                                                             
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                           Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
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