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 İdaremizce projesi gerçekleştirilen, Şırnak-Van yolunun yapılan proje 

çalışmalarında projenin kısmen (yaklaşık 14 km) Siirt ili mülki sınırları 

içinde kaldığı, yetki alanımız dışında kalan kısımla ilgili İdaremiz ile 

Siirt İli Özel İdaresi arasında bir protokol/sözleşme yapılabilmesi ve 

yapılacak iş ve işlemelerde İl Özel İdaresi Genel Sekreterin 5302 sayılı 

kanunun 64/a maddesi gereğince yetkili kılınmasına; 

2 01.03.2012  İlimiz Uludere İlçesine bağlı Ortasu (Roboski) köyünün içme suyu 

sıkıntısının olduğu ve günlük yaşamı olumsuz yöne etkilediği, Ortasu 

köyüne 8 Km uzaklıktaki piri bobil mevkiindeki bulunan su kaynağından 

yararlanarak içme suyu temin edilmesine, 

3 02.03.2012  İlimiz Silopi İlçesi Habur Tır Parkı sahasının üst ve alt yapımı işinin  

18.10.2011 tarihinde 23.475.500,00-Tl bedel üzerinden ihaleye 

çıkarıldığı, araç giriş ve çıkışlarının geçici bir sahada yapıldığı, işin bitim 

tarihi 12.09.2012 olarak belirlediği Tır Parkı komisyon raporundan 

anlaşılmış 

4 02.03.2012 İl Özel İdaresinin 2012 bütçesinin %1 „ne tekabül eden 486.470,00-

Tl‟den 296.000,00-Tl‟nin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü‟ne 

aktarıldığı kalan 184.000,00-Tl, nin ilgili harcama kalemlerine 

aktarılması talebi. 

5 02.03.2012  İdaremize ait Silopi Tır Parkı sahası projesi kapsamında hazineden 

kiralanan arsanın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu‟nun 10. maddesinin 

(f) bendi gereğince, irtifak işlemlerini yapmak üzere,  200.000,00-Tl 

ödeneğin “Kanalizasyon Yapım” harcama kaleminden İşletme İştirakler 

Müdürlüğü‟nün ilgili harcama kalemine aktarılmasına  

6 06.03.2012 İl Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün 22.02.2012 tarih ve 1813 sayılı yazıları 

ekindeki 1,2 ile 3 no‟lu cetvellerde belirtilen harcama kalemlerine 

toplam 2.022.305,00-Tl‟nin aktarılmasına; 

7 06.03.2012  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 39.maddesi ve 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile bu Kanunun 41. maddesine 

dayanılarak hazırlanan 17.03.2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Kamu İdarelerince hazırlanan idaremiz 2011 yılı Faaliyet 

raporlarının 07.03.2012 Çarşamba günü yeniden görüşülmesine,  

8 07.03.2012 Şırnak İli İdil ilçesine bağlı Özen köyündeki öğrenci sayısı arttığı, 

öğrenci sayısı ve TMM sunulan ve zorunlu eğitimle ilgili yeni 

düzenlemeleri göz önünde bulundurularak eski okulunun yıkılmak üzere 

olduğu ve kullanılmasının risk taşıdığı o nedenle ödeneğin Devlet veya İl 

Özel İdaresi tarafından karşılanmak üzere yeni uygulamaya geçilecek 

müfredata uygun bir okulun yapılmasına,  

9 07.03.2012  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 39.maddesi ve 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile bu Kanunun 41. maddesine 

dayanılarak hazırlanan 17.03.2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Kamu İdarelerince hazırlanan idaremiz 2011 yılı Faaliyet 

raporlarının 08.03.2012 Perşembe günü yeniden görüşülmesi 



10 08.03.2012 İdaremiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce İşletilen Habur Tır Parkı 

İşletmesinin 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 ile ilgili hususunun Tır Parkı 

Komisyonunca gerekli çalışmaların yapılarak Meclisimizde yeniden 

görüşülmek üzere bir sonraki aya ertelenmesine 

11 08.03.2012 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve İl Özel İdaresi tarafından işletilen 

Güçlükonak ilçesi düğün yurdu mevkiinde bulunan Hısta kaplıcasının 

kiraya verilmesi durumunda idaremize daha fazla gelir getireceği ile 

ilgili yapılan görüşmeler sonucunda; İdaremize ait otel ve müstakil 14 

adet konutların  yapımında 2005 yılında dört milyon TL‟ye yakın bir 

paranın harcandığı,dolayısı ile bölgemizde örnek olabilecek bir tesisin 

yapıldığı,ancak yapıldığı günden bu yana gerek İdarenin,gerekse işleten 

kişiler tarafından doğru dürüst bir verimin alınmadığı gibi halk bu 

hizmetten yararlanamamıştır.Bunun için bahse konu otel ve müstakil 

konutların kullanılamayacak durumda olduğu,örneğin otel binasının su 

ve elektrik tesisatının tamamının bozuk olduğu,suların gelişi güzel 

yemekhaneye ve odalara aktığı elektrik aksamının  da neredeyse 

tamamının onarımına ihtiyacı olduğu bunun yanında bay ve bayanlar için 

yapılan havuzların soyunma odaları,lavabo ve duşa kabinlerinden tutun 

saunasına kadar tamamının aynı durumda olduğu,çamaşırhanesi ve 

yemekhanesi bir de mutfağında içler acısı,bunun yanında çevre 

düzenlenmesinin de yapılması,haşerelerden kaynaklı vatandaşların 

şikayetleri büyük ölçüde giderileceğinden bu kapsamda İl Özel İdaresi  

teknik elemanları tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda gereken 

çalışmanın bir an önce yapılıp,bu tesisin halka hizmet verebilecek 

duruma getirilmesine 

12 08.03.2012   5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 39.maddesi, 5018 sayılı Kamu 

Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 17.03.2006 tarihli 

26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince 

Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince 

hazırlanan İl Özel İdaresinin 2011 Yılı Faaliyet raporunun yeterli 

görüldüğüne katılanların oy birliği ile karar verildi. 

13 08.03.2012 Silopi İlçesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Barbaros 

Mahallesi 54. cadde üzerindeki 261 ada 02 parsel 263 M2 arsanın Silopi 

İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi 

14 08.03.2012    İl Özel İdareler Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları 

İçişleri Bakanlığı'nın 26.12.2005 tarih ve 13936 sayılı yazısına göre, 

Bakanlar Kurulunca 03.04.2006 tarihinde kararlaştırılarak, 22.04.2006 

tarih ve 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İl Özel İdarelerinde Norm Kadronun yeniden yapılandırılması için İl 

Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

10.06.2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 5302 

Sayılı İl Özel Yasası'nın 35. 36. ve 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununun ilgili maddeleri gereğince, söz konusu İl Özel İdareleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde 

hazırlanan ve ekte sunulan organizasyon yapısı taslağı, kadro ihdas ve 

değişikliği için gerekli olan dolu – boş kadro cetvelleri 

 



15 08.03.2012 İlimiz Beytüşşebap İlçesi Taşarası köyünde bulunan İlköğretim okulunun 

yol sorununa yönelik ilgili komisyonların gerekli çalışmaların yapılarak 

16 08.03.2012 İlimiz Cizre İlçesi Dicle nehri kenarında bulunan Kartal kum ocağının 

kapatıldığı halde bu kum ocağı halen faaliyete olduğuna dair  iletilen 

şikâyetlerin değerlendirilmesi 

 


