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İlimiz Beytüşşebap İlçesi Taşarası Köyünde bulunan İlköğretim 

Okulunun yol sorunun mevcut olduğu,yağışlı havalarda öğrencilerin 

okula gitmekte çok zorlandığı anlaşılmış olup;acilen söz konusu okulun 

400-500 metrelik yolunun  yapımı ile köyün içindeki 700-800 metrelik 

yolunda genişletilerek,sanat yapılarının yapılmasına  oy birliği ile karar 

verildi. 

2 02.04.2012 “İlimiz Cizre ilçesi Dicle nehri kenarında bulunan mülkiyeti İl Özel 

İdaresine ait KARTAL Madenciliğince  işletilen  kum ocağının 

kapatıldığı halde halen aktif olduğunun tespit edildiği, İl Genel 

Meclisinin asli görevlerinden biri olan İl Özel İdaresinin menfaatlerinin 

korunması ilkesine dayanarak bu kum ocağının kapatılmasına rağmen 

çalıştırılmasının İl Özel İdaresini zarar uğratmakla kalmayıp aynı 

zamanda çevreye de  telafisi olmayan zararlar verdiği,bu hususla ilgili 

İdarenin gerekli çalışmaları yaparak adı  geçen kum ocağının 

faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına yönelik yasal yolların işletilmesi 

gerektiği hususunu önerir,İl Genel Meclisi olarak bu iş ve işlemlerin 

takipçisi olmaları hususunda arz ve talep edilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

3 03.04.2012 Şırnak İli Cizre İlçesine bağlı bulunan köylerdeki gençlerin boş 

zamanlarının değerlendirilmesi ve Spor faaliyetlerinin geliştirilmesi için 

Cizre ilçesine bağlı köylere semt sahalarının yapılmasına ilişkin 2012 İl 

Özel İdaresi Bütçesinde ödenek bulunmadığından yaptırılamayacağına 

dair yapılan itirazın yerinde olduğu görülerek,bu hususta Valilikçe 

yapılan itirazın kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

4 04.04.2012 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 

hususunda yapılan görüşmeler sonucunda;  Silopi İlçe merkezinde arsa 

sıkıntısının olduğu, bu arsanın çocuklarımızın ve gençlerimizin stres 

atabilecekleri bir spor alanı, küçük bir yeşil alan veya bir parka 

dönüştürülebileceği, ileriki bir tarihte geliştirilebilecek uygun bir proje 

veya yatırımda il özel idaresinin İlçede arsa sıkıntısı çekmemesi için 

taşınmazın İl Özel İdaresinin mülkiyetinde kalmasının daha uygun 

olduğu görüşüne varılmış olup,söz konusu arsanın Silopi İlçe Emniyet 

Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi hususundaki 

talebin reddine oy birliği ile karar verildi. 

5 05.04.2012  5302 sayılı İl Özel İdaresi yasası’nın 35. maddesi ile İl Özel İdaresi 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmenliğinin 9. maddesi 

uyarınca Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kurulmasına, aynı 

yönetmenliğin 10.maddesi uyarınca birinci dereceden bir adet kadro 

ihdas edilmesine  oy birliği ile karar verildi 

 



6 06.04.2012   İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce işletilen Habur Tır 

Parkı İşletmesinin Türk ticaret kanuna tabi ortaklar kurulmak suretiyle 

işletilmesine, kiralanmasına, işletilmesinin tek başına ve ya tüzel  

kişiler,kamu meslek kuruluşları ile İl Özel İdaresi  adına imtiyaz iltizam 

verilmesine veya yapılacak ve halen devam eden yatırımların yap-işlet-

devret modeli ile yapılmasına her türlü idare sözleşme özel hukuk 

sözleşmesi düzenlenmesi iş ve işlemlerin yürütmek üzere idarenin yetkili 

kılınmasına ilişkin Tır Parkı Komisyonu olarak yapılan çalışmalar 

sonucunda; Tır Parkı Şırnak İlimiz ve özelikle İl Özel İdaresinin ve 

bütçesindeki gelir tablosunun en temel taşını oluşturmaktadır. Bilindiği 

üzere  tır parkının bulunduğu arazinin bir bölümü İl Özel İdaremize ait 

olup geri kalan kısmının da 20 yıllığına imtiyaz hakkı için 200.000,00-

TL ödenmiş  ve 20 yıl daha İl Özel İdaresinin tasarrufunda olduğu,büyük 

bir yatırım projesi hazırlanmış olup bu proje hayat geçirilmiş ve 

23.000,000,00-Tl ile ihaleye verilmiş ve halen devam etmektedir.Yıl 

sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.Gerekli yatırımlar yapılmış, 

hizmet alımları gerçekleştirilmiş, geriye kalan hazine arazisi 20 yıllığına 

imtiyaz hakkı alınmış ve geriye kalan doğru bir hizmet politikasının 

uygulanması kalmışken bu velinimeti kiraya vermenin risk olacağını 

düşünüldüğünden ayrıca tüm bunları görüştüğümüz sivil toplum 

kuruluşlarına  kiraya verilmemesine ilişkin fikir beyan etmiş 

bulunmaktadır, sonuç olarak Şırnak halkının genel kanaatini 

yansıttığımız bu raporda mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve İşletme 

iştirakler Müdürlüğümüzce işletilen Tır Parkının İl Özel İdaresinin 

bünyesinde kalması gerektiğine oy birliği ile karar  verildi 

7 06.04.2012 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 35.Maddesi ile İl Özel İdaresi 

Norm Kadro İlke ve standartlarına dair Yönetmeliğin 9.Maddesi 

gereğince İl Genel Meclisimiz tarafından 02.02.2012 tarih ve 40sayılı 

kararları ile işletme Müdürlüğünün kurulduğundan 2012 Mali yılı Yol ve 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bütçesinde mevcut “Araç alım, kiralama, 

akaryakıt” ve “Yağ Alımları” ile “İş Makinesi-taşıt bakım ve onarım 

giderleri” harcama kalemlerinde mevcut kalan ödeneklerin,Yol ve 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde yeni kurulan İşletme Müdürlüğünün 

harcama kalemlerine aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 

8 06.04.2012 5 Asıl  İl Encümen Üyelerinin gizli oyla  seçiminin MAYIS-2012  

ayında  yapılmak üzere  ertelenmesine  oy  çokluğu ile karar verildi 

9 06.04.2012 İhtisas Komisyonları seçiminin MAYIS–2012 ayında yapılmak üzere 

ertelenmesine oy çokluğu ile karar verildi 

10 06.04.2012 İlimiz İdil İlçesi Özen köyü İlköğretim Okulunun Bodrum katının su 

sızdırdığı hususunun araştırılıp MAYIS–2012 ayında görüşülmek üzere    

11 06.04.2012  İlimiz Uludere ilçesi Ortasu köyünün kanalizasyon sorununa ilişkin 

hususun MAYIS–2012 ayında görüşülmek üzere  

12 06.04.2012 İlimiz İdil İlçesinde  bulunan Kum Ocaklarının resmi evraklarının olup 

olmadığının  araştırılması hususunun araştırılıp MAYIS–2012 ayında 

görüşülmek üzere   

13 06.04.2012 İl Özel İdaresinin 2012 Yılı Bütçesinde açılan“Ağaçlandırma”                         

Kalemindeki ödeneğin nerelerde  kullanılacağının araştırılıp MAYIS–

2012 ayında görüşmek üzere 

 

14 06.04.2012 İl Genel Meclis Üyelerinin İl Özel İdaresi Yasasının işleyişi ve 

uygulamalarına ilişkin yurtdışında verilen eğitim seminerlerine katılması 

durumunda Yurt dışı geçici görev yolluğunun 2012 yılı için belirlenen 

ücretinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 



 


