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 ERDEM Kum ocağına tahsis edilen sınırların dışında çalıştığı, nehir 

yatağı yönünün değişmesine neden olduğu ve çevreyi de olumsuz yönde 

etkilediği, anılan kum ocağında İdaremizin yetkili birimi tarafından 

gerekli çalışmaların yapılması. 

2 01.02.2012 İlimiz Cizre İlçesi Yeşilyurt köyü ve mezrasından yaklaşık 100’ün 

üzerinde öğrencinin bulunduğu,bazı öğrencilerinin Cizre ilçesine 

bazılarında çevreye yakın köylerin okullarına zor şartlar altında gittikleri 

özelikle bazı kız öğrencilerinin gidemedikleri, insanın temel hakkı olan 

eğitim ve öğretim hakkından yararlanabilmeleri için anılan mezraya okul 

yapılması İl Özel İdaresinin 2010–2011–2012 yılı yatırım programlarında  

olmasına rağmen ilgili kurumların herhangi bir çalışma yapmadıkları . 

Okuyan ve okul çağındaki öğrencilerin eğitin ve öğretim hakkı gereği 

yararlandırılması için Yeşilyurt ve Mezrasına 8 derslikli bir ilköğretim 

okulunun yapılması. 

3 01.02.2012  Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, 

insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak için 

Cizre  İnsan Hakları Kurulu  Asil  Üyeliğine Serhan YILMAZ Yedek 

Üyeliği de Cüneyt SON’un seçilmesi. 

4 02.02.2012   5302 Sayılı İl Özel İdaresi yasası’nın 35. maddesi ile İl Özel İdaresi 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği’nin 9. maddesi 

uyarınca İşletme Müdürlüğü kurulması ve aynı yönetmeliğin 10.maddesi 

uyarınca birinci dereceden bir adet kadro ihdas edilmesi. 

5 02.02.2012 5302 Sayılı İl Özel İdaresi yasası’nın 35. maddesi ile İl Özel İdaresi Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 9. maddesi uyarınca 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulması ve aynı Yönetmeliğinin 

10.maddesi uyarınca birinci dereceden bir adet kadro ihdası. 

6 02.02.2012 Şırnak İli İdil ilçesine bağlı Oymak köyünün ortasından gecen derenin 

ıslahı için menfez ve istinat duvarının yapımı için gerekli ödenek için 

230.000,00-Tl’nin “Kanalizasyon Yapım” harcama kaleminden Birliklere 

Yardım Harcama Kalemine, Birliklere Yardım Harcama Kaleminden de 

İdil İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı hesabına 

aktarılması. 

7 03.02.2012  Küresel ısınma ve coğrafi nedenlerden dolayı yaz ayları çok sıcak geçen 

İlimiz ve ilçeler ile bağlı köylerde vatandaşlarının dinlenebilecek 

ağaçlandırma ve park alanlarının oluşturulması için 2012 yılı bütçesine 

ödenek aktarıldığı,  ağaçlandırma ve park alanlarının kurulabilecek 

yerlerin tespiti için idaremizin ilgili birimi tarafından gerekli araştırmalar 

yapılarak bir proje hazırlanması. 

8 06.02.2012  İdaremiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen Habur Tır Parkı 

işletmesinin Türk ticaret kanununa tabi ortaklıklar kurulmak suretiyle 

işletilmesine, kiralanmasına, işletmesinin tek başına veya tüzel kişiler 

kamu tüzel kişileri, kamu meslek kuruluşları ile idaremiz adına imtiyaz 

iltizam verilmesine veya yapılacak ve halen devam eden yatırımlarının 

yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına her türlü idari 

sözleşme özel hukuk sözleşmesi düzenlenmesi iş ve işlemleri yürütmek 

üzere idarenin yetkili kılınması. 



 İdaremizce projesi gerçekleştirilen Şırnak-Van yolunun (yaklaşık 14 km) 

Siirt ili mülki sınırları içinde kaldığı, yetki alanımız dışında kalan kısımla 

ilgili Siirt İl Özel İdaresi ile bir protokol/ sözleşme yapılabilmesi ve 

yapılacak iş ve işlemelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreterin 5302 sayılı 

kanunun 64/a maddesi gereğince yetkili kılınması. 

10 06.02.2012 İlimiz Uludere ilçesi Ortasu köyündeki içme suyunun yetersiz olduğu, 

hususunda yerinde gerekli çalışmaların yapılması. 

11 07.02.2012   Şırnak İli Cizre ilçesi Yeşilyurt köyü Zafiye sor mevkiinde bulunan 69 

nolu parsel üzerinde Tarım Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Hibe programı 

kapsamında tarımsal amaçlı küçükbaş hayvancılığı tesisi kurmak için 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanun’unun 10. maddesinin (c) bengi gereğince 

mevzii imar planın onaylanması. 

12 07.02.2012  Beytüşşebap İlçesinde bulunan idaremize ait 3 katlı binanın 1. katının İl 

Özel İdaresi kanununun 10.maddesinin (f) bendi gereğince 5 (Beş) yılığına 

Ziraat Bankası AŞ’ye kiralanması. 

13 07.02.2012 Şırnak İli İdil İlçesine bağlı Özen Köyünde Eski Okulun yıkılmak üzere 

olduğu ve kullanılmasının risk taşıdığı,bu nedenle anılan  okulun yıkılıp 

yerine bir Anaokulu yapılması, Özen köyündeki okul çağındaki öğrenci 

sayısı göz önünde bulundurularak bir İlköğretim okulunun yapılması 

gerektiği hususunda gerekli çalışmaların yapılması. 

14 07.02.2012 Mülkiyeti İdaremize ait ve İdaremiz tarafından işletilen Güçlükonak İlçesi 

Düğün yurdu mevkiinde bulunan Hısta Kaplıcasının kiraya verilmesi 

durumunda İdaremize daha fazla gelir getireceği hususunda gerekli 

çalışmaların yapılması. 

15 07.02.2012 İl Özel İdareye bağlı Tır Parkı sahasında yapılan zemin ve çevre 

düzenlenmesi çalışmalarını yerinde incelemek hususunda gerekli 

çalışmalar yapılması. 

16 07.02.2012 Şırnak ili Cizre İlçesine bulunan köylerdeki gençlerin spor faaliyetlerinin 

geliştirilmesi için semt sahalarının yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 


