
ġIRNAK ĠL GENEL MECLĠSĠ 

2012 YILI TEMMUZ AYI KARAR ÖZETLERĠ 

 

  S.N Karar Tarih 

No:  

                                    KARARIN ÖZETĠ 

1 02.07.2012 

 

        Silopi Ġlçesi Yeniköy köyüne bağlı Mahmutlu Mezrasının bu köyden ayrılarak müstakil köy 

olmahaline getirilmesi hususunun  araĢtırılmak üzere ilgili Komisyonlara havalesi.  

2 02.07.2012 2012 Mali yılı Ġl Özel Ġdaresi Bütçesinin “ĠĢçi MaaĢları” harcama kaleminde yapılan toplu sözleĢme 

sonucu ortaya çıkan maaĢ farkı ile ikramiye ödemesi yetersizliğinden 2012 mali yılı Ġl Özel Ġdaresi 

Bütçesinin “Kanalizasyon”  harcama kaleminden 1.000.000,00-TL  ödeneğin aktarılması. 

3 03.07.2012 

 

5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 12.Maddesinin 4. Fıkrası Gereğince Ġl Genel Meclisinin 

AĞUSTOS-2012 Ayının tatil  ayı  olarak belirlenmesi. 

4 03.07.2012 Silopi Endüstri Meslek Lisesi olarak hizmet veren binanın 2012-2013 yılında eğitime baĢlayacak 

Silopi Meslek Yüksek Okulu kullanımı için ġırnak üniversitesi rektörlüğüne tahsisi.  

5 03.07.2012 

 

ġırnak Ġli Dağkonak Köyünün mezarlık duvarının onarımı  için 100.000,00.-TL ödenek aktarılması. 

6 04.07.2012 Ġdil Ġlçesinde  Köylerden Ġlçeye ve diğer köylere giden yolcular   için durak yapılması . 

7 06.07.2012 

 

Kurumsal  kapasitenin geliĢtirilmesine yönelik personel eğitimi” baĢlıklı destek talebi ile ilgili 

hususlarda Genel Sekreter Kazım ZAN’nın yetkili kılınması. 

8 05.07.2012 ġınak Ġline bağlı Toptepe köyüne yeni bir köprünün  yapımı iĢi için Ġl Özel Ġdaresinin 2012 Mali yılı Bütçesinin 

“Kanalizasyon” harcama kaleminden 100.000,00.-TL ödeneğin “Birliklere Yardım” harcama kalemine aktarılması.  

 

 

9 06.07.2012 

 

ġırnak Ġlin  ġırnak Ġli Cizre Ġlçesi Çatal köy  köyünde bulunan 151 no’lu Parsel üzerinde mevzi Ġmar planın onaylanması  

 

 

   11 06.07.2012 

 

ġırnak Ġli Ġdil Ġlçesi Okçu köyü 57-58 nolu parsellerin plan  tadilatının onaylanması. 

14 06.07.2012 

 

Tır Parkı ĠĢletmesi hususunun Eylül-2012 Ayında yeniden     görüĢülmesi.  

 

 

15 

 

 

06.07.2012 

 

Ġlimiz Kumçatı Beldesi Atatürk Mahallesi 105 ada 6 nolu parselde Ġl Özel Ġdaresi adına tapuya kayıtlı 

olan ve halen üzerinde eski ve kullanıma pek elveriĢli olmayan 1 (bir) adet lojman, 1 (bir) adet 

birleĢik derslikli Anaokulu+lojmanı ile 4 derslikli Ġlköğretim okulu binaları bulunan 2.562,30 m2'lik 

arsa üzerine, 2007 yılı Ġlköğretim Kurumları Yapım Programı çerçevesinde 12 derslikli Ġlköğretim 

okulu yapılması planlanmıĢ, ancak mevcut 2.562,30m2'lik arsanın 12 derslikli Ġlköğretim okuluna 

yetmemesi nedeni ile aynı mahallede ReĢit DEMĠR adına tapuya kayıtlı olan 147 ada 34 nolu 

parselin, 4.455,57 m2'lik kısmı ile trampa edilmesi hususunun Komisyonlara havalesi.  

16 06.07.2012 Mülkiyeti ġırnak Ġl Özel Ġdaresine ait Güçlükonak Ġlçesi Hısta   Kaplıcasının bakım ve onarımı iĢi 

için 455.000,00.-TL ödeneğin aktarılması hususunun reddi.  

17 06.07.2012 

 

150.000,00.-TL ödeneğin Kanalizasyon harcama kaleminden   44.73.01.09.00.01.3.9.05.03.5.4.01 

“müteahhitlik hizmetleri” harcama  kalemine aktarılması. 

18 06.07.2012   Ġmar ve Kentsel ĠyleĢtirme Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Hazırlanan Ġmar ve 

Bayındırlık ile Ağaçlandırma Park ve Bahçeler. komisyon raporu  üzerinde yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

19 06.07.2012 

 

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Hazırlanan Köye 

Yönelik, Tarım ile Yer Altı Kaynakları Değerlendirme. komisyon raporu  üzerinde yapılan 

görüĢmeler sonucunda ; 

20 06.07.2012   Yatırım ve ĠnĢaat  Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Hazırlanan Plan ve Bütçe 

komisyon raporu  üzerinde yapılan görüĢmeler sonucunda .  

21 06.07.2012 Yol ve UlaĢım Hizmetleri  Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Hazırlanan  Yol ve 



 UlaĢım Hizmetleri .komisyon raporu  üzerinde yapılan görüĢmeler sonucunda .  

22 06.07.2012  Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili hazırlanan Eğitim Kültür 

Komisyon raporu üzerinde yapılan görüĢmeler sonucunda  

23 06.07.2012  Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili hazırlanan Gençlik ve Spor 

komisyon raporu üzerinde yapılan görüĢmeler sonucunda;  

24 06.07.2012 

 

  Ġl Sağlık Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Hazırlanan Çevre ve Sağlık .komisyon 

raporu  üzerinde yapılan görüĢmeler sonucunda . 

25 06.07.2012  Ġl Tarım Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Hazırlanan Tarım komisyon raporu  

üzerinde yapılan görüĢmeler sonucunda . 

26 06.07.2012 

 

ĠĢletme ve ĠĢtirakler  Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Hazırlanan ÇeĢitli ĠĢler ile 

Tır Parkı komisyon raporu  üzerinde yapılan görüĢmeler sonucunda .  

27 06.07.2012   Ġl Emniyet  Müdürlüğünün 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilgili Hazırlanan Ġnsan Hakları,Kadın 

Komisyonu raporları  üzerinde yapılan görüĢmeler sonucunda ;  

28 06.07.2012 

 

ġırnak Ġlimiz Cizre Ġlçesine bağlı köylerde her ne kadar Ġl Özel     Ġdaresi  tarafından ilaçlama 

yapılmıĢ olsa da diğer bazı köylerdede ilaçlamanın  yapılması.  

29 06.07.2012 ġırnak Ġli Ġdil Ġlçesine bağlı  AlakamıĢ  ve Gedik köylerinin    arazilerinin tarıma elveriĢli hale 

getirilmesi ve damlama sulama  yönteminin oluĢturulması.  

30 06.07.2012 

 

Güçlükonak Hısta Kaplıcasına gidebilmek için gecen sene Koç   tepe ve Düğünyurdu arasında açılan 

yolun asfaltlanması  hususunun komisyonlara havale edilmesi.  

31 06.07.2012 Ġlimiz Uludere Ġlçesi Ġnceler köyünde hazine arazileri üzerine  kurulan  TOKĠ konutlarının dere 

yatağına kurulması hususunun  komisyonlara havalesi 

32 06.07.2012 

 

ġırnak Ġli Uludere Ġlçesine bağlı Andaç köyü Yarma Mahallesine  Gençlerin boĢ zamanlarında ve 

öğrencilerinde yararlanabileceğ    bir semt sahasının yapılması 

33 06.07.2012 ġırnak Merkeze bağlı Kızılsu ve YeniaslanbaĢar  köylerine birer     adet  semt sahası yapılması 

34 06.07.2012 ġırnak Merkez ve köylerine bağlı yerleĢim birimlerindeki   konkasör Ģantiyeleri ve bunların 

taĢımacılığında  kullanılan  mikserlerle beton taĢıyan araçlar ile ilgili hususun Komisyonlara  

havalesi.  

35 06.07.2013 Ġlimiz sınırları içerisinde  susuz alanlarda yetiĢen ve kıĢın saklanması mümkün olan ve sonraki yılın 

Mayıs-Haziran  aylarına kadar soğuk depolarda muhafasazı mümkün bir çok çeĢit armut meyve 

bulunmaktadır  Her Yıl Performans  Programına  alınarak bütçeden bu projeye ödenek verilmesine 

rağmen bir türlü ġırnak Armudunu GeliĢtirme Proje gerçekleĢtirilmemektedir.2012 yılı bütçesi ile 

verilen ödeneklere sebze fidelerinde kullanılmıĢtır.Bölgemizin ekonomisine önemli ölçüde katkı 

sunacağı düĢünülen ġırnak armudu özellikle 1300 rakımından sonra serin alanlarda susuz olarak 

yetiĢtirmektedir. Eski bağlarda kalan yaĢları 100 yıldan fazla olan bölgenin iklimine adapte olmuĢ 

armut ağaçlarının halen canlılığını sürdürerek inanılmaz derecede lezzetli bir meyve vermektedir.  

Halkın bu projeye ilgisin arttırarak ve bu alanda organik meyveciliği geliĢtirmek amacıyla 5 adet 

örnek armut projesinin kurulması 

36 06.07.2012 

 

Ġlimiz  merkeze bağlı Ceviz düzü köyü  yolunun yapılması.  

37 06.07.2012 Cizre Ġlçesine bağlı Koç tepe köyüne  bir köy evi  yapılması.  

38 06.07.2012 

 

Cizre Ġlçesi Girikova mezrasında 8 derslikli ilköğretim okulunun   yapılması. 

39 06.07.2012 Ġlimize bağlı olan tüm köylerimizin kıĢın yağan yağmur nedeniyle sel felaketine dönüĢüp bazı 

köylerimizin dere yatağına yakın olup büyük tehlike arz etmektedir  bu gibi köylerimizin dereye 

yakın olup kıĢın buna yönelik önlem alınması 

40 06.07.2012 

 

Ġlimiz BeytüĢĢebap ilçesi taĢarası köyü köy içi yolunun   geniĢletilmesi ,sanat yapılarının yapılması 

41 06.07.2012 ġırnak Ġli Ġdil Ġlçesi Sırt köyü beldesinin 5 (BeĢ) yıldır 2.800 m2 lik yol asfaltlanmamıĢ yolun 

tümünde büyük çukurlar oluĢmuĢ %45 lerde hasarlı hale gelmiĢ Sırt köyü nün imkanların kısıtlı 

olduğundan yol yapımında kullanılacak ödeneğin kanalizasyon kaleminden 290.000-Tl aktarılması.  



42 06.07.2012 

 

Silopi Ġlçesi Kavak özü köyü YeĢilyurt mezrasında binlerce dönüm tarım arazileri susuzdur.Bölgeden 

geçen dere yatağı olduğu halde köylü bu dereden faydalanamamaktadır .Bu sebeple bu bölge de su 

kanalının yapılması ve bu su kanalının yapılması içinde 500.000,00.-TL nin Su ve Kanal su 

kaleminden,Birliklere Yardım harcama  kalemine aktarılmasına  

 

 


