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Mülkiyeti İl Özel İdaresine, kullanımı Cizre İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne ait İlimiz Cizre İlçesi Nur Mahallesinde bulunan alt katı 

Anaokulu olan binanın en yakınında olan Cizre Atatürk Anadolu 

Lisesine binanın bakım ve onarımları kendi sorumluluklarında olacak 

şekilde tahsis edilmesine 

2 01.11.2012 

 

İlimiz Cizre İlçesine bağlı Yeşilyurt Köy yolu tamamen eğimli 

olduğundan yağış sonucu yağmur suları yola son derece zarar 

vermektedir.Köy yoluna yapılan bir kaç yama bozuk zemine yeterli 

bakım ve onarıma yetmemiştir.Öncelikli olarak yolun asfaltlanması ve 

yol kenarlarına da su arklarının yapılmasına,bu hususla ilgili İl Özel 

İdaresi tarafından gerekli proje ve keşfin yapılmasına 

3 02.11.2012 

 

İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünce  İşletilen Habur Tır 

Parkı İşletilmesinin  alt yapı çalışmaları için 2.000.000,00-TL ödeneğin 

2012 Mali Yılı Bütçesinin Su ve kanal,Kanalizasyon kalemleri hariç 

ilgili harcama kaleminden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 

44.73.01.09.04.1.1.01.5.06.7 “Tır Parkı Altyapı” harcama kalemine 

aktarılmasına 

4 02.11.2012 

 

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 Cami 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 

5 02.11.2012 

 

İlimiz Cizre İlçesine bağlı Kurtuluş köyünün karşısındaki kum ocakları 

ile ilgili hususun 05.11.2012 Pazartesi günü yeniden görüşülmesine 

6 05.11.2012 

 

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 05.11.2012 

Çarşamba günü görüşülmesine 

7 05.11.2012 

 

İlimiz Cizre İlçesine bağlı Kurtuluş köyü karşısındaki kum ocaklarının çalışmalarının 
köyün alt tabanına zarar verdiği,bu durumun toprak aşınmalarına  neden olduğu,ileriki 
zamanlarda telafisinin mümkün olmayacak sonuçlara neden olacağı,bu durumun Köy 

halkını rahatsız ettiği tespit edilmiştir.Kurtuluş  köy muhtarı ve köy halkı  ile girilen 
diyaloglarda da bu rahatsızlık  dile getirilmiş ve köy muhtarının söylemine göre  sayısız 
girişimde  bulunulmasına  rağmen kapatılmasına yönelik hiç bir sonuç  
alınmamıştır.Ayrıca 2.Köprü yapımı sırasında Bayındırlık İl Müdürlüğü ve Karayolları 
Genel Müdürlüğü’nün uzman raporları doğrultusunda KARTAL Madencilik tarafından 
işletilen kum ocağı kapatılmıştı.Söz konusu kum ocağı çalışmalarını halen 

sürdürmektedir.Aynı durum 1.Köprünün yanında bulunan ERDEM Kum Ocağı 
tarafından da gerçekleştirilmektedir.Bu Çalışmalar çevreye,köprülere,Dicle Nehrine ve 
ekolojik dengeye zarar vermektedir. Nehirde çalışan  diğer tüm  kum ocakları (Cizre 
2.köprüye kadar) çalışmalarını hiçbir yönetmenliğe  hiçbir kanuna  sığdırmayacağımız   
gibi çevreye  verdiği zarar, Dicle nehrine  verdiği zarar, ekolojik  denge ye verdiği zarar 
insanlığa  sığmaz. Bu vahim tablo yılardır devam etmektedir. Anılan Kum Ocaklarının 

bırakın İdari ve teknik konuda insanlık adına derhal acilen durdurulması veya çevreye 
zarar vermeyecek şekilde çalışmalarının sağlanması ile ilgili temenni karar alınmas  



8 06.11.2012 

 

İl Özel İdaresinin 2013 Mali Yılı Performans programının yapılan 

değişikliklerle kabulüne  

9 06.11.2012 

 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan,Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsisli 

İlimiz Cizre İlçesi Nur Mahallesinde bulunan Cumhuriyet ilkokul-

Ortaokulunun bahçesindeki 16 M2’lik kantinin işletilmek üzere beş (5) 

yıllığına Cumhuriyet-Ortaokul Okul Aile Birliği Başkanlığına tahsis 

edilmesi hususunun araştırılıp,incelenip,rapor düzenlenerek ARALIK-

2012  Ayında yeniden görüşülmek üzere 

10 07.11.2012 

 

Tır Parkı projesinin tam olarak işleyebilmesi için projenin ikinci etabının 

da başlanmasına acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak İl Özel 

idaresinin bütçe ödeneklerinin diğer acil ihtiyaçlardan kısılarak Tır Parkı 

yapımına ayrılması mümkün olmadığından ve söz konusu projenin kısa 

süre içinde yapılması gerektiğinden borçlanmaya ihtiyaç duyulmuştur. 

Dolayısıyla Tır Parkı ikinci etabının yapılması işlerinde kullanılmak 

üzere beş (5) yıllığına 12.000.000,00.-TL’nin borçlanma yoluyla 

teminine gidilmesi ile işlemlerin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 

çerçevesinde yürütülmek üzere İl Özel İdaresinin yetkili kılınmasına 

11 07.11.2012 

 

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 edilmesine  

12 07.11.2012 

 

KASIM-2012 Ayı süresince yapılacak 2013 Mali Yılı Bütçe 

çalışmalarının Meclis Toplantı odasındaki ihale ve diğer eğitim 

çalışmalarına engel olunmaması amacıyla çalışmaların grup toplantı 

odalarında yapılmasına, zamanın en iyi şekilde değerlendirilip,Meclisin 

gündemine gelen  Komisyonlara havale edilen diğer konuların 

aksamaması için bütçe çalışması yapılacak süreye Cumartesi ve Pazar 

günlerinin de dahil edilmesine 

13 08.11.2012 

 

İl Özel İdaresi’nin 2013 Mali yılına ait 48.465.000,00.-TL’lik 

Bütçesinde ekte sunulan  cetvellerde harcama kalemleri arasında  yapılan 

değişiklerle kabul edilmesine  

 


