
 

İL GENEL MECLİSİ’NİN NİSAN-2020 OLAĞANÜSTÜ 

TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK 

G Ü N D E M L ER  : 

 

1-Organik Arı Çiftliği Projesi için 750.000,00.-TL ödeneğin aktarılması hususunun görüşülmesi. 

         2- İlimiz Silopi  İlçesinde bulunan ve idaremize ait Tır Parkı sahası Elektrik  ve akaryakıt 

giderleri işi için 650.000,00.-TL ödeneğin aktarılması hususunun görüşülmesi. 

         3-İl Özel İdaresine ait Personel A.Ş bünyesinde görev yapan personellere arazi ödemelerini 

yapmak üzere ihtiyaç duyulan 300.000,00-Tl”nin ilgili harcama kalemine aktarılması hususunun 

görüşülmesi. 

         4-İlimiz sağlık çalışanlarının yoğunluğu nedeniyle, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza korona 

virüs (Covid 19) salgın hastalığı ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılması, alınması gereken sağlık 

önlemleri, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, özelikle kronik hastalığı bulunan 65 yaş ve üstü yaşlı 

vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirmeleri için İl Genel Meclis Üyelerince gerekli çalışmaların 

yapılması hususunun görüşülmesi.  

           5- İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğüne bağlı personellerimizin Korona virüs  (Covid 19)  salgın 

hastalığı olmasına rağmen tıpkı sağlık çalışanlarımız gibi köylerde yaşayan vatandaşlarımızın günlük 

yaşantılarında herhangi bir mağduriyet oluşmasının önlenmesi amacıylaçalışan teknik ve idari 

personellerimiz için Korona virüs  (Covid 19)  e karşı ne gibi tedbirlerin alındığı veya hastalıkla ilgili 

nasıl bir bilgilendirmenin yapılabileceği, ayrıca İl Meclis tarafından alınması gereken önlemlere dair 

nasıl bir çalışmanın yapılabileceği hususunun görüşülmesi. 

          6-İlimiz Cizre İlçesinde bulunan Asfalt Plent tesisinde dezenfektan ilaçlamanın yapılıp 

yapılmadığı, ayrıca çalışan personellerimizin Covid 19 salgın ve bulaşıcı hastalığa karşı korunmaları 

için gerekli sağlık malzemelerinin temini ve nasıl bir hijyen ortamının sağlandığı, hastalıkla ilgili 

gerekli bilgilendirmenin yapılması, ayrıca Asfalt Plent tesisin  muhtemel köy yolarının asfaltlanması 

çalışmalarına hazır hale getirilmesi için İl Genel Meclisince İl Genel Meclisi tarafından alınması 

gereken önlemlere dair nasıl bir çalışmanın yapılabileceği hususunun görüşülmesi. 

 7- 2019-2020 kış sezonunda yağan yoğun yağışlar nedeniyle bir çok köy yolarımız tahrip 

olmuş, zarar gören köy yolarımızı incelemek ve yerinde görmek amacıyla İl Genel Meclisi  tarafından 

gerekli çalışmaların  yapılması hususunun görüşülmesi. 

 8- Korona virüs salgın hastalıkla etkin mücadele amacıyla kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın 

içme ve kullanma suyu sorunun olup, olmadığına dair İl Genel Meclisi tarafından gerekli çalışmaların 

yapılması hususunun görüşülmesi. 

 9- Şırnak İli ve İlçelerinde hayvancılık yapılan köylerde gereken hijyen ortamının sağlanıp 

sağlanmadığı, dezenfektan ve haşerelere karşı ilaçlamanın yapılmasına dair İl Genel Meclisince gerekli 

çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi. 

 



           10-İl Özel İdaresine ait Tır Parkı Personellerimizin bulaşıcı ve salgın hastalıktan korunmaları 

için gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi ve İdarece nasıl bir hijyen ortamının sağlandığı, 

hastalıkla ilgili gerekli bilgilendirmenin yapılması ve alınacak önlemler ile ilgili  İl Genel Meclisi 

tarafından gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi. 

 

 11-İl Özel İdaresinin Denetim Komisyon Raporunun İl Genel Meclisine sunulması. 

 

             12- 3 (üç) İl Encümen Üyesinin Gizli Oyla Seçimi. 

 

 


