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                İlimiz İdil İlçesine bağlı Özen köyünün eski  öğretmen lojmanının yanı sıra 8 

Derslikli bir İlköğretim Okuluna İhtiyaç duyulduğu tespit edilmiş olup,582 öğrencisi 

bulunan Özen Köyünün eski öğretmen lojmanının yıkılarak yerine  bir  lojman ve yeni 

eğitim sistemine uygun 8 derslikli  bir ilköğretim okulunun yapılmasına  

2 01.10.2012 İlimiz Silopi İlçesi Habur sınır kapısının olup  uluslararası  nezdinde 

çalışarak halkımızın büyük bir  geçim kaynağı olup, özelikle  yol 

bakımından halkımızın hem seyahat konusunda olsun hem de rahatça  

Silopi İlçesine gidebilmesi  konusunda zorluluk çekmektedir.Yaşanan 

zorluğun  ve engelin  nedeni araçların Cizre İlçesinden Silopi İlçe 

istikametinin sağ şeridi  yaklaşık 4 Dört aydan beridir  işgal 

edilmektedir.İşgalin sebebi de İl Özel İdaresine ait Silopi Tır Parkının 

genişletilmesi ve onarımının yapılmasından dolayı meydana 

gelmektedir.Buna yönelik  Meclisin bir komisyon oluşturarak bu dudumun  

incelenmesine,konunun İl Genel Meclisin bilgisine sunulmasına  

3 02.10.2012 İlimiz Cizre İlçesine bağlı kurtuluş köyü karşısındaki kum ocaklarının ve 

nehirde çalışan  diğer tüm  kum ocakları (Cizre 2.köprüye kadar) 

çalışmaları hiçbir yönetmenliğe  hiçbir kanuna  sığdırmayacağımız   gibi 

çevreye  verdiği zarar, Dicle nehrine  verdiği zarar, ekolojik  denge ye 

verdiği zarar insanlığa  sığmaz. Kurtuluş  köy muhtarı ve köy halkı  ile 

girilen diyaloglarda  da köy halkı tarafından  bu rahatsızlık  dile getirilmiş 

ve köy muhtarının söylemine göre  sayısı girişime  bulunulmasına  rağmen 

kapatılmasına yönelik bir sonuç  alınmamıştır. Bu vahim tablo yılardır  

devam etmekte ve halen devam etmekte. Mevcut durum kum ocaklarının 

bırakın İdari ve teknik konuda insanlık adına derhal acilen durdurulmalı ve 

gerekli şekilde çalışmaları veya aksi durumda kapatılmasına 

4 03. 10.2012 Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Danışma Kurulunda görev yapmak üzere 

İl Genel Meclis Üyeleri   M.Nezir  AYAN ile Selahattin ÜRÜN’ün 

seçilmelerine 

5 03. 10.2012 İlimiz Uludere İlçesine bağlı Andaç Köyü Yarma Mahallesine gençlerin ve 

öğrencilerin boş zamanlarında  yararlanabileceği bir semt sahasının  acilen 

yapılması 

6 03. 10.2012 Güçlükonak  İlçemiz  ve İlimizin en önemli yer altı kaynaklarından  biri 

olan Hısta kaplıcasının yukarısına yapılan Düğünyurdu ve Koçtepe 

köylerinin yolarının yaklaşık 3 km.sinin stabilizesinin yapıldığı ancak bu 

stabilizenin  de bozulduğu tespit edilmiştir.  Siirt ve ilçelerinden bu 

kaplıcadan faydalanmak için gelen vatandaşlarımızın yoldan kalkan tozdan 

dolayı sıkıntı çektikleri ve insan sağlığının olumsuz yönde etkilendiği 

görülmüştür 2012 yılı yatırım programında da yer  verilen bu yolun bir an 

önce yapılması 

7 03. 10.2012 Şırnak İline bağlı Toptepe köyünün yaklaşık 500 (Beş yüz) nüfusa sahip olduğu, köyün 
geçiminin hayvancılık ve tarımla sağlandığı, ulaşımda zorlukların yaşandığı, köyün doğu 
tarafında  (Avga Masya) deresinin geçtiği bu derenin köye en yakın mesafesinin  200-300 
metre olduğu, köy halkının arazilerine bağlı bahçelerinin derenin doğu tarafında 
olduğu,köy halkının üçyüz metredeki arazilerine gidebilmek ve hayvanlarını otlata bilmek 

için köprünün olmadığı,ancak köyün aşağı tarafında yani yaklaşık  2 (iki kilometre)  
uzaklığında  bir köprünün yapıldığı, bundan kaynaklı köy halkının zor durumda olduğu 200 
metre yakın yerden yeni bir köprünün yapılmasına,köprü yapımı işi için İl Özel İdaresinin 
2012 Mali yılı Bütçesinin “Kanalizasyon” harcama kaleminden 100.000,00 .-TL ödeneğin 
“Birliklere Yardım” harcama kalemine aktarılmasına 



8 04. 10.2012 İlimiz Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Nur Mahallesinde bulunan 

alt katı Anaokulu olan binanın yakınında  olan Cizre Atatürk Anadolu 

lisesine tahsis edilmesi hususunun KASIM-2012 ayında yeniden 

görüşülmek üzere 

9 04. 10.2012 2009 yılında TOKİ ve İl Özel İdaresi tarafından imzalanan protokol gereği, 

eğitim ve sosyal destek amaçlı kullanılmak üzere İl Özel İdaresine 

devredilen Şırnak merkez Yeşilyurt mahallesi 266 ada, 1 nolu parselde yer 

alan ekteki krokide (A) ile belirtilen 2.612,964 m2 alanın üzerinde bulunan 

bina ve bina içindeki demirbaşların  “Şırnak çok amaçlı masal parkları 

projesinde kullanılmak üzere Şırnak Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne 

tahsis edilmesi hususunun KASIM-2012 ayında yeniden görüşülmek üzere 

10 04. 10.2012 İlimiz Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü köy içi yolunun genişletilmesi sanat 

yapılarının yapılması ve yolun tamamının beton kaplama için ihtiyaç 

duyulan 300.000-TL ödeneğin ve Bölücek köyünün değirmen  okulu ve 

camii mahalleri arasındaki yolun genişletmesi ve sanat yapıların yapılması 

için ihtiyaç duyulan 170.000-TL ödeneğin Kanalizasyon kaleminden adı 

gecen projelerde kullanılmak üzere İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım 

Hizmetleri kalemine aktarılmasına 

11 05. 10.2012 Tutuklanan İl Encümen Üyesi Eyüp TANİŞ’in yerine kalan süreyi 

tamamlamak üzere yapılan gizli oylama sonucunda;17 (On yedi) oyla Silopi 

İlçesinden İl Genel Meclis Üyesi Hacı ABAY’ın seçildiğine dair karardır 

12 05. 10.2012 İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce  İşletilen Habur Tır Parkı 

İşletilmesinin  alt yapı çalışmaları için 2.000.000,00-TL ödeneğe  ihtiyaç 

duyulduğuna  yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 500.000 m2 lik alanın  

tamamının alt yapısı yapılmış,elektrik düzeni  hazırlanmış, kabloların  

çekilmesi kalmış ve 220 000. M2 betonarmesi  yapılmış, 1500 metre çevre 

duvarı bitmiş.Ufak tefek eksikler haricinde iyi bir çalışma  

yürütülmüştür.Ancak 2 kısım olarak tabir edilen  170.000 m2 alanın da 

yapılması gerekmektedir.Mevcut bütçedeki  sıkıntıdan dolayı  mevcut 

eksikleri  gideremiyoruz. Bu sebeplerden  dolayı talep edilen 2.000.000,00-

TL ödeneğin 2012 mali yılı bütçesinin ilgili harcama kaleminden İşletme ve 

İştirakler Müdürlüğünün 44.73.01.09.04.1.1.01.5.06.7 “Tır Parkı Alt Yapı” 

harcama kalemine aktarılması 

13 05. 10.2012 Hukuku T.K.İ Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan İR:2505 

ruhsat nolu Şırnak  asfaltit sahasına ilişkin işletmeci firmanın talebi üzerine 

İl Encümenince 05.07.2012 tarih ve  6067 sayılı teklif ile ilgili almış olduğu  

kararın doğru bir karar olduğuna  

14 05. 10.2012 İl Özel İdaresinin yetki sınırları dahilinde  Türkcell Superonline tarafından  

yapılacak olan çalışmalar konusunda gerekli çalışma izninin verilmesi ,usul 

ve esasları belirleyen  alt yapı protokolünün 5302  sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunun 30/g maddesi kapsamında adı geçen firma ile imzalanması için İl 

Özel İdaresinin yetkili kılınmasına 

15 05. 10.2012 Devlet  Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmenliğinin 3. ve 4. maddeleri 

gereğince 5302 Sayılı İl Özel İdaresi  Kanunu’nun 50. Maddesi 

çerçevesinde İl Özel İdaresi emrinde çalışan ve 657 sayılı yasaya tabi olarak 

görev yapan personellerin 2013 yılı boyunca yemek yardımından 

faydalandırılmalarına 



16 05. 10.2012 2013 Mali Yılı İl Özel İdaresi  Bütçesi ile ilgili detaylı bir çalışmanın 

yapılıp,doğru bir karar alınması amacıyla konunun Plan-Bütçe,İdari ve Mali 

İşler,İmar Bayındırlık,Eğitim-Kültür ve Sosyal Hizmetler,Çevre ve 

Sağlık,Çeşitli İşler,Basın ve Halkla İlişkiler,Köye Yönelik,Kum 

Ocakları,Tır Parkı,Yer altı Kaynaklarını Değerlendirme,İnsan 

Hakları,Gençlik ve Spor,Yol ve Ulaşım Hizmetleri,Tarım 

Komisyonu,Ağaçlandırma-Park  ve Bahçeler,Dış İlişkiler,Kadın ve Erkek 

Eşitliği,Kadın Komisyonlarına havalesini ve 2013 Yılı Bütçesinin KASIM-

2012 toplantısında yeniden görüşülmesine  

17 05. 10.2012 İl Özel İdaresince İşletilmekte olan Silopi Tır Parkı sahası ile kantarlarda, 

hizmet alımıyla çalıştırılmakta olan personellerin 4 (dört) aylık ücret 

ödemelerinin yapılabilmesi için 1.460.000,000.-TL ödeneğin 2012 Mali Yılı 

Bütçesinin 44.73.01.09.00.01.3.9.05.03.5.1.04 “Müteahhitlik Hizmetleri” 

harcama kalemine aktarılmasına 

18 05. 10.2012 İl Özel İdaresine yeni hizmet binası  yapımı için arsa alımı ve kamulaştırma 

konusunda İl Encümenine yetki verilmesine  

19 05. 10.2012 İl Özel İdaesinin 2013 Mali Yılı Performans programı ile ilgili detaylı bir 

çalışmanın yapılarak KASIM-2012 ayında görüşülmek üzere 

20 05. 10.2012 Silopi ilçesi Kavaközü köyü Yeşilyurt mezrasında bulunan su kanalının 

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

Kanal kaleminden,Birliklere Yardım Harcama   kalemine aktarılmasına 

21 05. 10.2012 İlimiz Silopi İlçesi Habur sınır kapısının olup uluslararası  nezdinde 

çalışarak halkımızın büyük bir  geçim kaynağı olup, özelikle  yol 

bakımından halkımızın hem seyahat konusunda olsun hem de rahatça  

Silopi ilçesine gidilebilmesi  konusunda zorluluk çekmektedir  zorluğun  ve 

engelin  nedeni araçların Cizre İlçesinden Silopi İlçe istikametinin sağ şeridi  

yaklaşık 4 dört aydan beridir  işgal edilmektedir. İşgalin sebebi de Özel 

İdareye ait Silopi Tır Parkının genişletilmesi ve onarımının yapılmasından 

dolayı meydana gelmektedir. Buna dair konunun detaylı bir şekilde 

araştırılıp rapor düzenlenmek üzere KASIM-2012 ayı İl Genel Meclisi 

toplantısında yeniden görüşülmek üzere 

22 05. 10.2012 İlimiz Cizre İlçesine bağlı Yeşilyurt köyü İpek yoluna 4 km uzaklıktadır. 

Söz konusu yola başından beri sadece mıcır dökülerek  asfalt şerbeti ile 

desteklendiğinden sürekli bozulmaktadır.Yolun kenarlarına su arklarının 

açılarak yağmur sularının  yolun aşınmasını engellemesi ve beton asfaltı 

yapılması hususunun 

 


