
ŞIRNAK İL GENEL MECLİSİ 

2012 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ 

 

S.

N 

Karar Tarih 

No:  

 

KARARIN ÖZETİ 

1 03.09.2012 

     212 

Şırnak İli İdil İlçesine bağlı  Alakamış ve Gedik Köylerinin arazilerinin 

tarıma elverişli hale getirilmesi ve damlama sulama yönteminin 

oluşturulması. 

2 03. 09.2012 

     213 

İlimiz Uludere İlçesi İnceler Köyünde dere yatağına kurulan konutların dere 

ile konutlar arasına set  oluşturacak ve güvenliğini sağlayacak hiçbir 

önlemin alınmadığı,bölgemizin karasal iklim bölgesi oluşundan  dolayı 

kışın aşırı kar yağışından çığ,ilkbahar ve sonbaharda sel tehlikeleri ile karşı 

karşıya kalacaktır.Konutların tam olarak bitirilmemiş olması ve henüz satışa 

sunulmamış olması gerekli önlemlerin alınması hususunda önemli bir 

avantajdır.Toplu Konut İdaresi konum açısından özerk bir yapıda 

olmasından dolayı İl Genel Meclisi olarak gerekli önlemlerin alınabilmesine 

etki edecek belirleyici bir karar alamamaktayız.Valiliğimiz ve İl Özel 

İdaresinin yeni bir facia yaşanmadan gerekli önlemlerin alınması veya 

projenin tekrar gözden geçirilmesine yönelik TOKİ’ye gereken uyarıların 

yapılması. 

3 03. 09.2012 

      214 

 İlimiz Uludere İlçesine bağlı Andaç Köyü Yarma Mahallesine gençlerin ve 

öğrencilerin boş zamanlarında öğrencilerinde yararlanabileceği bir semt 

sahasının  acilen yapılması. 

4 04. 09.2012 

      216 

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. 

5 04. 09.2012 

      217 

İlimiz sınırları içerisinde susuz alanlarda yetişen ve kışın saklanması mümkün olan 

Şırnak armudunu geliştirme projesi ile ilgili; 1-Karçinreşı : Sonbaharda olgunlaşan 

bir meyve olup, oldukça etli ve tadı damakta kalan 1350 rakım ve daha yüksek 

rakımlı yerlerde susuz yetişen iri yapılı bir cinstir. Kendiliğinden bölgede yetişen 

yabani armut (çörü) ağaçlarına aşı yapmak suretiyle yetiştirilir. Meyveleri 

sonbaharda daldan koparıldıktan sonra ağaç tepelerinde yapraklı ağaç dallarından 

leylek yuvası gibi dizilen dalların üstüne konulup üstüne yapraklı ağaç dalları 

örtmek suretiyle kışın bitimine kadar saklanıp kışlık meyve olarak yenilir. Yada 

daldan koparılırken saplarıyla beraber koparılıp uzun ve sağlam çatallı bir çubuğun 

etrafına alttan başlamak suretiyle çubuğun etrafında asılır 50 cm kadar asma işlemi 

devam eder daha sonra karanlık odada tavana asılır. Kış aylarında bazen askıdan 

taneler koparılarak sofraya servis edilir.  2-Ali sor: Sonbaharda olgunlaşan bir 

kenar kırmızı diğer yanı yeşil bir meyve olup, Henüz tam olgunlaşmadan daldan 

koparılır.3-Bölüze: 4-Hımbeki: 5-Fekiri:  6-Havini :  7-Şıtü: 8-Beğdayi:  9-Reri:  

10-Mehrani:  11-Şirino: Yukarıda ismi yazılı olan Armut cinslerinin geliştirilmesi 

ve yaygınlaştırılması için 5 adet örnek bahçe tesis edilmesine, tesis edilecek 

bahçelerin bu alanda duyarlı ve sahiplenebilecek olan çiftçilerimize tarlalarına 

istekleri üzerine kurulmasına ve tüm giderlerin İl Özel İdaresi bütçesinden 

karşılanmasına,bunun yapılabilmesi için Kanalizasyon yapımı kaleminden 

40.000,00.-TL nin  bu projede kullanılmak üzere Su ve Kanal Hizmetleri 

Müdürlüğü bütçesinde  proje oluşturulması ve bu ödeneğin proje kalemine 

aktarılması.   



6 04. 09.2012 İlimiz Cizre İlçesi Bozalan köyüne Girikova 8 derslikli  ilköğretim 

okulunun yapılması. 

7 05. 09.2012 Silopi İlçesi Yeniköy Köyüne bağlı Mahmutlu Mezrasının  bu köyden 

ayrılarak müstakil köy olma talebinin kabulü. 

8 05. 09.2012 Şırnak İli Cizre İlçesine bağlı 45 köy  ve mezrada haşere ile mücadele 

projesi uygulamaya başlatılmış olup,16.04.2012 ile 15.08.2012 tarihleri 

arasında 4 ay süresince devam etmiş ve bu proje ile her köyün 16’şar kez 

ilaçlandığının tespit edildiğine dair karar. 

9 05. 09.2012 Şırnak Merkeze bağlı Kızılsu ve Yeniaslanbaşar köylerinde gençlerin sosyal 

aktivitelerini gidermeleri için semt sahasına ihtiyaç duyulduğu tespit 

edilmiş olup,anılan köylerde semt sahalarının yapılması . 

10 05. 09.2012 Şırnak Merkez ve köylerine bağlı yerleşim alanlarındaki konkasör 

şantiyeleri ve bunların taşımacılığında kullanılan beton taşıyan araçlardan 

yollara dökülen yaş betonların kurumasından dolayı yollarımıza büyük 

zararlar verilmekte olup,taşların öğütülmesi sırasında su 

kullanılmamasından dolayı da aşırı toz kalkmakta olup,çevreye büyük 

zararlar vermekle kalmayıp,insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler 

bırakmaktadır.Bu firmaların uyarılmaları ve taşımacılık esnasında yola 

zarar vermemeleri için ilgili Kurumlar ile diyaloga geçilerek,gerekli 

önlemlerin alınması hususunda gereğinin yapılması. 

11 05. 09.2012 Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyünde köy evi yapılması  

12 05. 09.2012 İl Özel İdaresinde en son karar aşaması karar veren Meclisin yılık bütçesine göre en 
ivedilik arz eden yerleşim yerleri v.s çok hassas bir çalışma yaparak en çok ihtiyaç duyulan 

işlerin yapılmasına ve karar vererek gelecek yıla yatırım programına böylece 
alınıyor.Meclis kararıyla bu düzenlemeyle stratejik programına karar alınıyor.Bu son şekli 
ile tüzel kişiliğine sahip olup Vali beyin olurunda yatırım programı son şekli ile 
onaylanmaktadır.Durum bu iken prosedür gereği İl Özel İdarenin Karar organı olan İl 
Genel Meclisi yatırım programına karar altına almış olduğu ve Vali beyin onayından 
geçmiş olan bir kararın karar sahibi kişiler tarafından bertaraf  edilmesi  gerekir.Her kesin 

bu  karara kanunlara ve Meclisin almış olduğu karara riayet etme mecburiyetine uyulması 
zorundadır.  Meclisin kararı olmadan yapılan hizmetlerin görevsizlik,görevini kötüye 
kullanma ve kanun dışı  uygulanan  söz konusu olmaktadır  dolayısıyla  İdil ilçemizde çok 
öncelik arz eden ve yatırtırım programında da  almış olduğumuz  yedi köyümüzün  yüze 
yakın  yerleşim birimi mevcut olan  İdil ilçemizde  ivedilik  arz eden bu köyler nüfusu ve 
coğrafyasıyla  köy konumları itibari  en fazla ihtiyaç duyulan  bu yedi köydür.Yukarıda 

detayıyla anlatmış olduğumuz  Meclisin almış olduğu kararları uygulamayıp  yatırım 
programında  olmayan  bir köyün kanalizasyon uygulamaya  alınmasını meclisin  kararının 
hiçe sayıp pasifsize  etme  prestijini  düşürmeye,halkın nezdinde  boşa çıkartmaya yönelik 
bir tavırdır.Bu durum itibariyle Meclisin almış  olduğu kararın uygulanmaması 
kanunsuzluktur.Bu yanlış uygulamaya devam edildiği  takdirde  suç duyurusunda  
bulunacağımızı.İç İşleri Bakanlığı  nezdinde  girişimde bulunacağımızı.Basın yoluyla halka 

duyuru yapacağımızı , gereken noktasında  Meclisin prestijini korumak adına ve Meclisin 
üstünde bir mekanizmasının olmadığını İl Özel İdarede dile getirmekte mükellefiz  bu 
konunun İl Genel Meclisinin bilgisine sunulduğuna dair karardır. 

13 06. 09.2012 İlimize bağlı  köylerimizin kışın yağan  yağmur nedeniyle olası sel 

felaketine karşı dere yataklarına yakın olan Şırnak Merkez Kavuncu 

köyü,Uludere Ortaköy, Dağdibi, Andaç,Yarma Mahallesi,Şantiye Mahallesi 

ve Gülyazı köyleri,Beytüşşebap Taşarsı, Bolağaç,Silopi Kavallı, Kapılı, 

Bostancı, Yankale ve Güçlükonak Damlarca köylerimizde   gerekli  

önlemlerin alınması. 

14 06. 09.2012 Mülkiyeti Şırnak İl Özel İdaresine ait Silopi tır parkı sahası alt yapı 

çalışması işi için 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 hususunun EKİM-2012 ayında yeniden görüşülmesi. 



15 06. 09.2012 İdil İlçemizde köy ve mezralarla beraber 105 (Yüz beş) yerleşim yerinin 

mevcut olduğu, yerleşim yerlerinin geniş bir alanı kapsamakta olup,yol 

güzergahında çok bekledikleri, ayrıca tarla işlerinde çalışan ve süt sağmakla 

uğraşan bayanların durakların olmayışından dolayı büyük zorluklarla 

karşılaştıkları anlaşılmış olup; İdil İlçemize bağlı Yarbaşı,Dirsekli,Oyalı 3 

(Üç)adet,Çığır,Oymak2(İki)adet,Pınarbaşı3adet,Yüksekköy,Tekeköy,Özen2

(ik,i)adet,YörükAkdağ,Okçu,Yağmurca,Yavşan 2(İki)adet,Yavşan-

Doğancık,Ortaköy,Duru, Varımlı, Duru-Çayırlı, Çığır-Gültepe,Sulak, 

Sulak-Elcani, Yalaz,Hendek,Camili, Köşklü, Açma, Köyceğiz, Yolaçan, 

Ulak, Kuyulu, Kurtuluş, Alakamış,Tepecik köylerinin bekleme noktalarında 

durakların yapılması. 

16 06. 09.2012 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 aktarılması. 

17 06. 09.2012 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 aktarılması. 

18 07. 09.2012 İl Özel İdaremizin ve bütçemizdeki  gelir tablosunun  en temel taşını 
oluşturmaktadır.Bilindiği üzere Tır Parkının bulunduğu arazinin  bir bölümün 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 İdaremiz  tasarrufunda  olacaktır.Ayrıca büyük bir yatırım 
projesi  hazırlanmış olup bu proje hayata geçirilmiş ve 23.000.000,00-TL ile ihaleye 
verilmiş, halen devam etmekte,yıl sonuna kadar  bitirilmesi planlanmaktadır.Gerekli 

yatırımlar yapılmış,hizmet alımları gerçekleştirmiş,geriye kalan hazine arazisi  20 yıllığına  
imtiyaz hakkı alınmış ve doğru bir hizmet politikasını uygulanması kalmışken bu 
velinimetimizi kiraya vermenin  risk olacağını  düşünmekteyiz.Ayrıca  tüm bunları 
görüştüğümüz  sivil toplum kuruluşları da kiraya verilmemesine  ilişkin fikir beyan etmiş 
bulunmaktadır. sonuç olarak Şırnak halkının genel kanaatini yansıttığımız bu raporda 
mülkiyeti İl Özel İdaremize ait  olan ve İşletme İştirakler Müdürlüğümüzce işletilen Tır 

Parkının İl Özel İdaremizin  bünyesinde kalması. 

19 07. 09.2012 İl Genel Meclisinin 04.07.2007 tarih ve 11 nolu Kararın da; İlimiz Kumçatı 

Beldesi Atatürk Mahallesi 105 ada 6 nolu parselde İl Özel İdaresi adına 

tapuya kayıtlı olan ve halen üzerinde eski ve kullanıma pek elverişli 

olmayan 1 (bir) adet lojman, 1 (bir) adet birleşik derslikli 

Anaokulu+lojmanı ile 4 derslikli İlköğretim okulu binaları bulunan 

2.562,30 m2'lik arsa üzerine, 2007 yılı İlköğretim Kurumları Yapım 

Programı çerçevesinde 12 derslikli İlköğretim okulu yapılması planlanmış, 

ancak mevcut 2.562,30m2'lik arsanın 12 derslikli İlköğretim okuluna 

yetmemesi nedeni ile aynı mahallede Reşit DEMİR adına tapuya kayıtlı 

olan 147 ada 34 nolu parselin, 4.455,57 m2'lik kısmı ile trampa edilmesi  

kararlaştırıldığı, Söz konusu Kumçatı Beldesi Atatürk Mahallesinde Reşit 

DEMİR adına kayıtlı 147 ada 34 nolu parselde bulunan toplam 14.455,57 



m2 lik arsa ifraz işlemi gördükten sonra, 4.455,57 m2'lik kısım y e r i n e  

4.914,02m 2' l i k  k ı s ı m  İl  Öz el  İdaresine  trampa  edilmiş  olup, 

tapuda yapılacak işlemlerde geçerli olacak yeni bir karara ihtiyaç 

duyulduğu,bu nedenle ; İl Özel İdaresi ve Reşit DEMİR arasında yapılacak 

olan trampa işlemleri ilgili hususun kabulü.  

20 07. 09.2012 Şırnak Merkeze bağlı  Ceviz düzü köyümüzün yolu madden ocaklarının 

içinden geçmekten olup,yol yazın tozdan,kışında çamurdan ulaşım sıkıntısı 

çekilmektedir.Eskiden sanayi sitesinin  karşısında yol vardı.Bu yolun 

mesafesi yarı yarıya kısaydı.Yapılmasını istediğimiz yeni yol sanayi sitesi 

karşısında geçmekteydi.Şimdi bahse konu yolun maden karayolunun  

önünden iptal edilip,eski yolun açılmasına, söz konusu yolun nalga 

sımakodan geçirilmesine,bu konuda  İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı Yol 

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce gerekli araştırmanın yapılıp konunun 

projelendirilmesi. 

21 07. 09.2012 Şırnak İli İdil İlçesi Sırt beldesinin yol yapımında  kullanılacak ödeneğin 

kanalizasyon kaleminden 290.000-TL ödeneğin İdil acil ihtiyaçlar 

kaleminden İdil Birliklere Yardım Harcama kalemine aktarılması ile ilgili 

Valilik Makamınca yapılan itirazın kabulü.  

22 07. 09.2012 Silopi İlçesi Kavak özü köyü Yeşilyurt 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 Kanal su 

kaleminden,Birliklere Yardım harcama  kalemine aktarılması. 

23 07. 09.2012 Şırnak İli Dağkonak mezarlığının duvar yapımı için kullanılmak üzere 

100.000,00.-TL’nin İl Özel İdaresinin 2012 Mali Yılı Bütçesinin 

“Kanalizasyon” harcama Kaleminden Şırnak Köylere Hizmet  Götürme 

Birliğine aktarılması. 

24 07. 09.2012 İlimiz Cizre İlçesine bağlı Kurtuluş köyünün karşısındaki Kum Ocaklarının  

gün geçtikçe Kurtuluş köyüne ve çevredeki arazilere büyük tehlike arz 

etmektedir.Bu nedenden dolayı kış mevsiminde olsun başka mevsimde 

olsun doğacak zararlardan dolayı biz İl Genel Meclis üyeleri  olarak 

doğacak zararlardan kesinlikle  mesul değiliz. İl Özel İdaresinde  Kum 

Ocakları birimi İle ilgilenen yetkililerin bir an önce söz konusu kum 

ocaklarına müdahale etmeleri hususunun EKİM-2012 ayında yeniden 

görüşülmesi. 

25 07. 09.2012 Hukuku T.K.İ kurumu Genel Müdürlüğü Uhdesinde bulunan İR 2505 ruhsat 

nolu Şırnak  Asfaltit sahasına ilişkin işletmeci firmanın talebi üzere İl 

Encümeni 05.07.2012 tarih ve  6067 sayılı teklifte almış olduğu  kararın İl 

Özel İdarenin  hak ve menfaatini   gözetilmediği hususunun 

araştırılıp,incelenmek üzere hususunun EKİM-2012 ayında yeniden 

görüşülmesi. 

26 07. 09.2012 İlimiz İdil İlçesine bağlı Özen köyünün eski  öğretmen lojmanın yıkılıp 

yerine yeni lojman yapılması ve yeni eğitim sistemine göre dizayn edilmesi 

hususunda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması için konunun EKİM-

2012 ayında yeniden görüşülmesi. 

 


