
 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   02.08.2021   PAZARTESİ   GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA   YAPILACAK OLAN AĞUSTOS AYI 

TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunun 73. maddesi ve 3194 sayılı imar kanununun 27. 
maddesinin 5. fıkrası gereği, Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç 
duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…) özel 
kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz 
şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il 
genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde 
belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince 
yeniden belirlenebilir denilmektedir.    21.11.2014 tarihli Valilik oluruyla belirlenen 
komisyon tarafından tespit edilen, ekteki listede isimleri belirtilen köy ve mezraların köy 
yerleşik alan ve civar sınırlarının tespit işlemi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık ile 
İçişleri Komisyonları inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasından yapılan protokol 
çerçevesinde"2021 Yılı Çalışan ve Üreten Gençler Programı " kapsamında İdaremizce 
sunulması değerlendirilen "Kozluk Belediyesi Tekstil Atölyesi" ve " Gercüş Belediyesi 
Tekstil Atölyesi" başlıklı projelerin Başvuru Formu Ortaklık Beyannamesi bölümünde yer 
verilen ortaklık ile ilgili yükümlülükler ile ilgili Dicle Kalkınma Ajansına taahhütname 
verilmesi ve iş işlemler için yetkili belirlenmesi gerekmektedir .Proje kapsamında 
kurumumuzu temsil ve ilzama Genel Sekreter Abdulkadir ÖZER ve Plan Proje Müdürü 
Şeyhmus SEVİLMEZ ’in münferiden yetkili kılınması   hakkındaki Plan ve Bütçe 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 23 nolu parsel sınırları içerisinde Düşük 
Yoğunluklu konut alanı ve bu alana hizmet eden sosyal tesisler amaçlı 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile konu hakkındaki İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 314 nolu parsel sınırları içerisinde Düşük 
Yoğunluklu konut alanı ve bu alana hizmet eden sosyal tesisler amaçlı 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin planı teklifi ile konu hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Batman ili Merkez ilçesi Kılıç köyü 1091 nolu parsel üzerinde Akaryakıt, LPG satış 
istasyonu, Otel ve Dinlenme Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık   Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi  
 
8- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 354 nolu parsel sınırları içerisinde Akaryakıt, LPG 
satış istasyonu, Otel ve Restoran amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifinin planı teklifinin görüşülmesi 
 
9- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 345 nolu parsel sınırları içerisinde Akaryakıt, LPG 
satış istasyonu, Otel ve Restoran amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifinin planı teklifinin görüşülmesi 
 
 



 
 
10- Batman Hasankeyf ilçesine bağlı Aksu (Hızro), Kozlu (Cumaylın), Tepe Başı 
(Gündediyar), Çardaklı (Gündeköle) köylerinin gurup köy yollarının durumunun araştırılarak 
İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe   
Komisyonu   inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- Batman Merkez ve ilçelerinde yaşanan su sıkıntılarının sebepleri nelerdir, yaşanan su 
sıkıntılarının ne gibi sorunlara sebep olduğunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri, Çevre ve Sağlık ve Tarım 
Komisyonları inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
12- Batman ili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı konusunda çocuklara 
ve gençlere ne gibi eğitim faaliyetleri yürütülmektedir, konunun araştırılarak meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, 
Gençlik ve Sporu Geliştirme ve Madde Bağımlılığı Komisyonları inceleme raporlarının 
görüşülmesi. 
 
13- Batman ili Hasankeyf ilçesi Üçyol (Dıfne) köyünde bulunan kilisenin durumunun 
araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki 
Avrupa Birliği ve Gelirleri Arttırma Komisyonları inceleme raporlarının görüşülmesi 
 
14- Batman KOSGEP İl Müdürlüğü tarafından köylü kadın girişimcilere yapılan desteklerle 
ilgili İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği ve Köyleri Kalkındırma Komisyonları inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
15- Batman İli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi iş birliği ile 
yapılacak olan projeler hakkında İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
16- Batman İli Gercüş ilçesi 2021 yılı köy yolları projelerinin  araştırılarak   İl Genel 
Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   İl Özel İdaresi 
Projelerinin İzlenmesi Komisyonu   inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
17-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Abdulvahap AKBAŞ 
                                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   03.08.2021   SALI   GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA   YAPILACAK OLAN AĞUSTOS AYI 

TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunun 73. maddesi ve 3194 sayılı imar kanununun 27. 
maddesinin 5. fıkrası gereği, Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç 
duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…) özel 
kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz 
şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il 
genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde 
belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince 
yeniden belirlenebilir denilmektedir.    21.11.2014 tarihli Valilik oluruyla belirlenen 
komisyon tarafından tespit edilen, ekteki listede isimleri belirtilen köy ve mezraların köy 
yerleşik alan ve civar sınırlarının tespit işlemi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık ile 
İçişleri Komisyonları inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasından yapılan protokol 
çerçevesinde"2021 Yılı Çalışan ve Üreten Gençler Programı " kapsamında İdaremizce 
sunulması değerlendirilen "Kozluk Belediyesi Tekstil Atölyesi" ve " Gercüş Belediyesi 
Tekstil Atölyesi" başlıklı projelerin Başvuru Formu Ortaklık Beyannamesi bölümünde yer 
verilen ortaklık ile ilgili yükümlülükler ile ilgili Dicle Kalkınma Ajansına taahhütname 
verilmesi ve iş işlemler için yetkili belirlenmesi gerekmektedir .Proje kapsamında 
kurumumuzu temsil ve ilzama Genel Sekreter Abdulkadir ÖZER ve Plan Proje Müdürü 
Şeyhmus SEVİLMEZ ’in münferiden yetkili kılınması   hakkındaki Plan ve Bütçe 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 23 nolu parsel sınırları içerisinde Düşük 
Yoğunluklu konut alanı ve bu alana hizmet eden sosyal tesisler amaçlı 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile konu hakkındaki İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 314 nolu parsel sınırları içerisinde Düşük 
Yoğunluklu konut alanı ve bu alana hizmet eden sosyal tesisler amaçlı 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin planı teklifi ile konu hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Batman ili Merkez ilçesi Kılıç köyü 1091 nolu parsel üzerinde Akaryakıt, LPG satış 
istasyonu, Otel ve Dinlenme Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık   Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi  
 
8- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 354 nolu parsel sınırları içerisinde Akaryakıt, LPG 
satış istasyonu, Otel ve Restoran amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifinin planı teklifinin görüşülmesi 
 
9- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 345 nolu parsel sınırları içerisinde Akaryakıt, LPG 
satış istasyonu, Otel ve Restoran amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifinin planı teklifinin görüşülmesi 
 
 



 
 
10- Batman Hasankeyf ilçesine bağlı Aksu (Hızro), Kozlu (Cumaylın), Tepe Başı 
(Gündediyar), Çardaklı (Gündeköle) köylerinin gurup köy yollarının durumunun araştırılarak 
İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Plan ve Bütçe   
Komisyonu   inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- Batman Merkez ve ilçelerinde yaşanan su sıkıntılarının sebepleri nelerdir, yaşanan su 
sıkıntılarının ne gibi sorunlara sebep olduğunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri, Çevre ve Sağlık ve Tarım 
Komisyonları inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
12- Batman ili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı konusunda çocuklara 
ve gençlere ne gibi eğitim faaliyetleri yürütülmektedir, konunun araştırılarak meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, 
Gençlik ve Sporu Geliştirme ve Madde Bağımlılığı Komisyonları inceleme raporlarının 
görüşülmesi. 
 
13- Batman İli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Batman Üniversitesi iş birliği ile 
yapılacak olan projeler hakkında İl Genel Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen 
önerge hakkındaki Sanayi ve Ticaret Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
14- Batman İli Gercüş ilçesi 2021 yılı köy yolları projelerinin  araştırılarak   İl Genel 
Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   İl Özel İdaresi 
Projelerinin İzlenmesi Komisyonu   inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
15-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Abdulvahap AKBAŞ 
                                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   04.08.2021   ÇARŞAMBA   GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL 
İDARESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA   YAPILACAK OLAN AĞUSTOS AYI 

TOPLANTISININ 3. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
3- 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunun 73. maddesi ve 3194 sayılı imar kanununun 27. 
maddesinin 5. fıkrası gereği, Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç 
duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…) özel 
kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz 
şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il 
genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde 
belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince 
yeniden belirlenebilir denilmektedir.    21.11.2014 tarihli Valilik oluruyla belirlenen 
komisyon tarafından tespit edilen, ekteki listede isimleri belirtilen köy ve mezraların köy 
yerleşik alan ve civar sınırlarının tespit işlemi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık ile 
İçişleri Komisyonları inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasından yapılan protokol 
çerçevesinde"2021 Yılı Çalışan ve Üreten Gençler Programı " kapsamında İdaremizce 
sunulması değerlendirilen "Kozluk Belediyesi Tekstil Atölyesi" ve " Gercüş Belediyesi 
Tekstil Atölyesi" başlıklı projelerin Başvuru Formu Ortaklık Beyannamesi bölümünde yer 
verilen ortaklık ile ilgili yükümlülükler ile ilgili Dicle Kalkınma Ajansına taahhütname 
verilmesi ve iş işlemler için yetkili belirlenmesi gerekmektedir .Proje kapsamında 
kurumumuzu temsil ve ilzama Genel Sekreter Abdulkadir ÖZER ve Plan Proje Müdürü 
Şeyhmus SEVİLMEZ ’in münferiden yetkili kılınması   hakkındaki Plan ve Bütçe 
Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 23 nolu parsel sınırları içerisinde Düşük 
Yoğunluklu konut alanı ve bu alana hizmet eden sosyal tesisler amaçlı 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi ile konu hakkındaki İmar ve 
Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
6- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 314 nolu parsel sınırları içerisinde Düşük 
Yoğunluklu konut alanı ve bu alana hizmet eden sosyal tesisler amaçlı 1/5000 ölçekli nazım 
imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin planı teklifi ile konu hakkındaki 
İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Batman ili Merkez ilçesi Kılıç köyü 1091 nolu parsel üzerinde Akaryakıt, LPG satış 
istasyonu, Otel ve Dinlenme Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık   Komisyonu inceleme 
raporunun görüşülmesi  
 
8- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 354 nolu parsel sınırları içerisinde Akaryakıt, LPG 
satış istasyonu, Otel ve Restoran amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifinin planı teklifinin görüşülmesi 
 
9- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 345 nolu parsel sınırları içerisinde Akaryakıt, LPG 
satış istasyonu, Otel ve Restoran amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifinin planı teklifinin görüşülmesi 
 
 



 
 
10- Batman Merkez ve ilçelerinde yaşanan su sıkıntılarının sebepleri nelerdir, yaşanan su 
sıkıntılarının ne gibi sorunlara sebep olduğunun araştırılarak İl Genel Meclisine bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki İçişleri, Çevre ve Sağlık ve Tarım 
Komisyonları inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11- Batman ili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından madde bağımlılığı konusunda çocuklara 
ve gençlere ne gibi eğitim faaliyetleri yürütülmektedir, konunun araştırılarak meclise bilgi 
verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, 
Gençlik ve Sporu Geliştirme ve Madde Bağımlılığı Komisyonları inceleme raporlarının 
görüşülmesi. 
 
12- Batman İli Gercüş ilçesi 2021 yılı köy yolları projelerinin  araştırılarak   İl Genel 
Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   İl Özel İdaresi 
Projelerinin İzlenmesi Komisyonu   inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
13-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Abdulvahap AKBAŞ 
                                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   05.08.2021   PERŞEMBE   GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA   YAPILACAK OLAN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 4. 

BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 

1-Açılış 
2-Yoklama 
 
3- 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı kanunun 73. maddesi ve 3194 sayılı imar kanununun 27. 
maddesinin 5. fıkrası gereği, Çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması 
hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak (…) özel kanunlara ilişkin 
hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı 
olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile belirlenir. Tespitler 
kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik 
alan sınırları il genel meclislerince yeniden belirlenebilir denilmektedir.    21.11.2014 tarihli Valilik 
oluruyla belirlenen komisyon tarafından tespit edilen, ekteki listede isimleri belirtilen köy ve 
mezraların köy yerleşik alan ve civar sınırlarının tespit işlemi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık 
ile İçişleri Komisyonları inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasından yapılan protokol 
çerçevesinde"2021 Yılı Çalışan ve Üreten Gençler Programı " kapsamında İdaremizce sunulması 
değerlendirilen "Kozluk Belediyesi Tekstil Atölyesi" ve " Gercüş Belediyesi Tekstil Atölyesi" başlıklı 
projelerin Başvuru Formu Ortaklık Beyannamesi bölümünde yer verilen ortaklık ile ilgili 
yükümlülükler ile ilgili Dicle Kalkınma Ajansına taahhütname verilmesi ve iş işlemler için yetkili 
belirlenmesi gerekmektedir .Proje kapsamında kurumumuzu temsil ve ilzama Genel Sekreter 
Abdulkadir ÖZER ve Plan Proje Müdürü Şeyhmus SEVİLMEZ ’in münferiden yetkili kılınması   
hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
5- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 23 nolu parsel sınırları içerisinde Düşük Yoğunluklu konut 
alanı ve bu alana hizmet eden sosyal tesisler amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu inceleme raporunun 
görüşülmesi. 
 
6- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 314 nolu parsel sınırları içerisinde Düşük Yoğunluklu konut 
alanı ve bu alana hizmet eden sosyal tesisler amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı teklifinin planı teklifi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu 
inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
7- Batman ili Merkez ilçesi Kılıç köyü 1091 nolu parsel üzerinde Akaryakıt, LPG satış istasyonu, Otel 
ve Dinlenme Tesisi amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
teklifi ile konu hakkındaki İmar ve Bayındırlık   Komisyonu inceleme raporunun görüşülmesi  
 
8- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 354 nolu parsel sınırları içerisinde Akaryakıt, LPG satış 
istasyonu, Otel ve Restoran amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı teklifinin planı teklifinin görüşülmesi 
 
9- Batman ili Merkez ilçesi Şikeftan köyü 345 nolu parsel sınırları içerisinde Akaryakıt, LPG satış 
istasyonu, Otel ve Restoran amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planı teklifinin planı teklifinin görüşülmesi 
 
10- Batman İli Gercüş ilçesi 2021 yılı köy yolları projelerinin  araştırılarak   İl Genel 
Meclisine bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   İl Özel İdaresi 
Projelerinin İzlenmesi Komisyonu   inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
11-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Abdulvahap AKBAŞ 
                                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
                                                                                                                         



 
 

İL GENEL MECLİSİNİN   06.08.2021   CUMA   GÜNÜ SAAT 11.00 DE İL ÖZEL İDARESİ 
MECLİS TOPLANTI SALONUNDA   YAPILACAK OLAN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 5. 

BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 
 
 

1-Açılış 
 
2-Yoklama 
 
 
3- Batman İli Gercüş ilçesi 2021 yılı köy yolları projelerinin  araştırılarak   İl Genel Meclisine 
bilgi verilmesi talebi ile ilgili verilen önerge hakkındaki   İl Özel İdaresi Projelerinin 
İzlenmesi Komisyonu   inceleme raporunun görüşülmesi. 
 
4- Batman İl Özel İdaresinin 05.06.2013-23.06.2021 tarihleri arasındaki genel iş yürütümü ile 
ilgili iş ve işlemlerinin teftişine ilişkin Mülkiye Müfettişlerinin teftiş raporunun Meclisin 
bilgisine sunulması. 
 
4-Kapanış                                                                                                              
                                                                                                                                                                
                                                                                                                
                                                                                              Abdulvahap AKBAŞ 
                                                                                            İl Genel Meclis Başkanı 
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