
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   01.12.2017  CUMA GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  ARALIK  AYI 

TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3-5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 64/c maddesine istinaden İdaremiz bünyesinde 
kurulan “Batman Özel İdare Gençlerbirliği  Spor “ Futbol ve bayan Basketbol takımının 
malzeme, ulaşım, iaşe ve konaklama giderlerini karşılama konusunun görüşülmesi. 
 
4- İlimiz Hasankeyf İlçesi, Irmak  köyü, 181 parsele  ilişkin olarak  hazırlanan Güneş 
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı   teklifi  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5-İlimiz Merkez İlçesi, Kredi (Kösetarla)  köyü 116 Ada, 7 parsele  ilişkin olarak  
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişiklik teklifi   ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
6-  İlimiz Merkez İlçesi, İkiztepe (Girbereşik)  köyü 828 parsele ilişkin olarak  
hazırlanan Eğitim Tesis Alanı ve Askerlik Şubesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde kilit taşı yapımında çimli kilit taşı yapılması 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
8- İlimiz  Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde çocuk oyun grubu eksik olan köylerimiz 
mevcut olup. Bu konuda köylerimizden aşırı talep gelmektedir, bunların yapılabilmesi için İl 
Özel idaresinin bütçesi yeterlimidir, bu konuların araştırılması ile ilgili yazılı önergenin 5302 
Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 
20.maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere konu ile ilgili, araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi 
 
9- İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde altyapısı bulunmayan köylerin araştırılmasını ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi 
 
10- İlimiz Sason İlçesine bağlı Heybeli Köyünde yeni bir ilköğretim okulu binasın yapılması 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- 03-09 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 
başlatılan bir çalıma var mıdır, İlimizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı ve Türkiye 
deki oranı ile ilgili hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
 
 



 
 
12- Gençliği tehdit eden ve sentetik uyuşturucu olarak bilinen “Bonzai” ve diğer uyuşturucu 
maddeler ile ilgili İlimizde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen bir çalışma olup  
olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13- İlimiz  Merkez ve İlçelerde yabani hayvanlar varmı, ormanlık ve dağlık arazi şartlarına 
sahip olan yerlerde ruhsatsız avlanan avcılar ile ilgili yaptırımlar nelerdir, doğada bulunan 
yaralı hayvanlara uygulanan tedavi varmı, yaralı hayvanları bulan vatandaşların ne yapması 
gerektiği ile ilgili hususların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından araştırılması 
ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14- İlimiz Gercüş İlçesine bağlı Boğaözü Köyü Erikli Mezrasında bulunan ve tarihi değeri 
bulunan alanın   incelenmesi  hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
15- İlimiz Sason İlçesine bağlı bulunan Heybeli ve Ömerli Köyleri arasında bulunan Gölet’in 
tadilatının yapılması hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
 
16- İl Batman Merkez sınırları içerisinde bulunan Batman Çayının sağlı-sollu ıslah edilen 
kısmının ait olduğu köyün sınırları içinde kalan arazisi olmayan çiftçilere orantılı bir şekilde 
kira karşılığı köylüye verilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi  verilmesi talebi ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
 
17- İlimiz genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde “ Çocuk İhmali ve 
Çocuk İstismarı”nı önlemek ve yaşanmaması için ebeveynlere ve çocuklara yönelik herhangi 
bir çalışmanın olup olmadığı ile ilgili hususlarının araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
18- İlimizde Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcıların talebini karşılayıp karşılamadığı ile 
ilgili hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
19- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.12.2017  CUMARTESİ  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  ARALIK  AYI 

TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
 
3- İlimiz Hasankeyf İlçesi, Irmak  köyü, 181 parsele  ilişkin olarak  hazırlanan Güneş 
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı   teklifi  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4-İlimiz Merkez İlçesi, Kredi (Kösetarla)  köyü 116 Ada, 7 parsele  ilişkin olarak  
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişiklik teklifi   ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
5-  İlimiz Merkez İlçesi, İkiztepe (Girbereşik)  köyü 828 parsele ilişkin olarak  
hazırlanan Eğitim Tesis Alanı ve Askerlik Şubesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz  Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde çocuk oyun grubu eksik olan köylerimiz 
mevcut olup. Bu konuda köylerimizden aşırı talep gelmektedir, bunların yapılabilmesi için İl 
Özel idaresinin bütçesi yeterlimidir, bu konuların araştırılması ile ilgili yazılı önergenin 5302 
Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. Maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 
20.maddesi gereğince incelenmek ve değerlendirilmek üzere konu ile ilgili, araştırılması ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi 
 
7- İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde altyapısı bulunmayan köylerin araştırılmasını ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi 
 
8- İlimiz Sason İlçesine bağlı Heybeli Köyünde yeni bir ilköğretim okulu binasın yapılması 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- 03-09 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 
başlatılan bir çalıma var mıdır, İlimizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı ve Türkiye 
deki oranı ile ilgili hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- Gençliği tehdit eden ve sentetik uyuşturucu olarak bilinen “Bonzai” ve diğer uyuşturucu 
maddeler ile ilgili İlimizde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen bir çalışma olup  
olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimiz  Merkez ve İlçelerde yabani hayvanlar varmı, ormanlık ve dağlık arazi şartlarına 
sahip olan yerlerde ruhsatsız avlanan avcılar ile ilgili yaptırımlar nelerdir, doğada bulunan 
yaralı hayvanlara uygulanan tedavi varmı, yaralı hayvanları bulan vatandaşların ne yapması 
gerektiği ile ilgili hususların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından araştırılması 



ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
12- İlimiz Gercüş İlçesine bağlı Boğaözü Köyü Erikli Mezrasında bulunan ve tarihi değeri 
bulunan alanın   incelenmesi  hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
13- İlimiz Sason İlçesine bağlı bulunan Heybeli ve Ömerli Köyleri arasında bulunan Gölet’in 
tadilatının yapılması hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Köyleri Kalkındırma Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14- İl Batman Merkez sınırları içerisinde bulunan Batman Çayının sağlı-sollu ıslah edilen 
kısmının ait olduğu köyün sınırları içinde kalan arazisi olmayan çiftçilere orantılı bir şekilde 
kira karşılığı köylüye verilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi  verilmesi talebi ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
15- İlimiz genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde “ Çocuk İhmali ve 
Çocuk İstismarı”nı önlemek ve yaşanmaması için ebeveynlere ve çocuklara yönelik herhangi 
bir çalışmanın olup olmadığı ile ilgili hususlarının araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
16- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.12.2017  PAZAR GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  ARALIK  AYI 

TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
 
3- İlimiz Hasankeyf İlçesi, Irmak  köyü, 181 parsele  ilişkin olarak  hazırlanan Güneş 
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı   teklifi  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4-İlimiz Merkez İlçesi, Kredi (Kösetarla)  köyü 116 Ada, 7 parsele  ilişkin olarak  
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişiklik teklifi   ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
5-  İlimiz Merkez İlçesi, İkiztepe (Girbereşik)  köyü 828 parsele ilişkin olarak  
hazırlanan Eğitim Tesis Alanı ve Askerlik Şubesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
 
6- İlimiz Merkez ve İlçelerine bağlı köylerde altyapısı bulunmayan köylerin araştırılmasını ve 
Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi 
 
7- İlimiz Sason İlçesine bağlı Heybeli Köyünde yeni bir ilköğretim okulu binasın yapılması 
hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi  talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- 03-09 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 
başlatılan bir çalıma var mıdır, İlimizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı ve Türkiye 
deki oranı ile ilgili hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- Gençliği tehdit eden ve sentetik uyuşturucu olarak bilinen “Bonzai” ve diğer uyuşturucu 
maddeler ile ilgili İlimizde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen bir çalışma olup  
olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
10- İlimiz  Merkez ve İlçelerde yabani hayvanlar varmı, ormanlık ve dağlık arazi şartlarına 
sahip olan yerlerde ruhsatsız avlanan avcılar ile ilgili yaptırımlar nelerdir, doğada bulunan 
yaralı hayvanlara uygulanan tedavi varmı, yaralı hayvanları bulan vatandaşların ne yapması 
gerektiği ile ilgili hususların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından araştırılması 
ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- İlimiz Gercüş İlçesine bağlı Boğaözü Köyü Erikli Mezrasında bulunan ve tarihi değeri 
bulunan alanın   incelenmesi  hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 



 
 
 
12- İl Batman Merkez sınırları içerisinde bulunan Batman Çayının sağlı-sollu ıslah edilen 
kısmının ait olduğu köyün sınırları içinde kalan arazisi olmayan çiftçilere orantılı bir şekilde 
kira karşılığı köylüye verilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi  verilmesi talebi ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
13- İlimiz genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde “ Çocuk İhmali ve 
Çocuk İstismarı”nı önlemek ve yaşanmaması için ebeveynlere ve çocuklara yönelik herhangi 
bir çalışmanın olup olmadığı ile ilgili hususlarının araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
14- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.12.2017  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  ARALIK  AYI 

TOPLANTISININ 4. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
 
3- İlimiz Hasankeyf İlçesi, Irmak  köyü, 181 parsele  ilişkin olarak  hazırlanan Güneş 
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı   teklifi  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4-İlimiz Merkez İlçesi, Kredi (Kösetarla)  köyü 116 Ada, 7 parsele  ilişkin olarak  
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişiklik teklifi   ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
5-  İlimiz Merkez İlçesi, İkiztepe (Girbereşik)  köyü 828 parsele ilişkin olarak  
hazırlanan Eğitim Tesis Alanı ve Askerlik Şubesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- 03-09 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 
başlatılan bir çalıma var mıdır, İlimizde organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı ve Türkiye 
deki oranı ile ilgili hususların araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu  inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Gençliği tehdit eden ve sentetik uyuşturucu olarak bilinen “Bonzai” ve diğer uyuşturucu 
maddeler ile ilgili İlimizde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yürütülen bir çalışma olup  
olmadığı hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge 
hakkındaki Gençlik ve Sporu Geliştirme Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
8- İlimiz  Merkez ve İlçelerde yabani hayvanlar varmı, ormanlık ve dağlık arazi şartlarına 
sahip olan yerlerde ruhsatsız avlanan avcılar ile ilgili yaptırımlar nelerdir, doğada bulunan 
yaralı hayvanlara uygulanan tedavi varmı, yaralı hayvanları bulan vatandaşların ne yapması 
gerektiği ile ilgili hususların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından araştırılması 
ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
9- İlimiz Gercüş İlçesine bağlı Boğaözü Köyü Erikli Mezrasında bulunan ve tarihi değeri 
bulunan alanın   incelenmesi  hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
10- İl Batman Merkez sınırları içerisinde bulunan Batman Çayının sağlı-sollu ıslah edilen 
kısmının ait olduğu köyün sınırları içinde kalan arazisi olmayan çiftçilere orantılı bir şekilde 
kira karşılığı köylüye verilmesi hususunun araştırılması ve Meclise bilgi  verilmesi talebi ile  
ilgili verilen önerge hakkındaki Gelirleri Arttırma  Komisyonu inceleme raporunun  
görüşülmesi. 
 
 
 
 



 
11- İlimiz genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde “ Çocuk İhmali ve 
Çocuk İstismarı”nı önlemek ve yaşanmaması için ebeveynlere ve çocuklara yönelik herhangi 
bir çalışmanın olup olmadığı ile ilgili hususlarının araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
12- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                       
                                                          
                                                                                                                
                                                                                              Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                               İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.12.2017  SALI  GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA  YAPILACAK OLAN  ARALIK  AYI 

TOPLANTISININ 5. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- İlimiz Hasankeyf İlçesi, Irmak  köyü, 181 parsele  ilişkin olarak  hazırlanan Güneş 
Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı   teklifi  ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4-İlimiz Merkez İlçesi, Kredi (Kösetarla)  köyü 116 Ada, 7 parsele  ilişkin olarak  
hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişiklik teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
5-  İlimiz Merkez İlçesi, İkiztepe (Girbereşik)  köyü 828 parsele ilişkin olarak  
hazırlanan Eğitim Tesis Alanı ve Askerlik Şubesi amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- İlimiz  Merkez ve İlçelerde yabani hayvanlar varmı, ormanlık ve dağlık arazi şartlarına 
sahip olan yerlerde ruhsatsız avlanan avcılar ile ilgili yaptırımlar nelerdir, doğada bulunan 
yaralı hayvanlara uygulanan tedavi varmı, yaralı hayvanları bulan vatandaşların ne yapması 
gerektiği ile ilgili hususların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından araştırılması 
ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Tarım Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- İlimiz Gercüş İlçesine bağlı Boğaözü Köyü Erikli Mezrasında bulunan ve tarihi değeri 
bulunan alanın   incelenmesi  hususunun araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi talebi ile 
ilgili verilen önerge hakkındaki Avrupa Birliği Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi 
 
8- İlimiz genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesinde “ Çocuk İhmali ve 
Çocuk İstismarı”nı önlemek ve yaşanmaması için ebeveynlere ve çocuklara yönelik herhangi 
bir çalışmanın olup olmadığı ile ilgili hususlarının araştırılması ve Meclise bilgi verilmesi 
talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi. 
 
9-Tahakkuk ve Tediyesi zorunlu giderlerin karşılanabilmesi amacıyla, ekli cetvelde belirtilen, 
2017 Mali Yılı Bütçemizin çeşitli harcama kalemlerinin bir fonksiyonelden diğer 
fonksiyonellerde belirtilen bölüm ve maddelere ‘İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü 
Yönetmeliğinin’ 36.maddesine göre aktarma yapılması konusunun görüşülmesi. 
 
10-İlimiz Merkez İlçesi Alkami Köyü 167 ve 168 parsellere ilişkin olarak hazırlanan ilave 
Küçük Sanayi Sitesi alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 
Uygulama İmar Planı  teklifinin görüşülmesi. 
 
11- Kapanış                                                                                                              
                                                                                                      
                                                                                                         
                                                                                            Mehmet Metin YALÇIN 
                                                                                            İl Genel Meclis Başkan                                                                                                                         
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