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2014 YILI EYLÜL AYI KARAR ÖZETLERİ 

 

S.N Karar Tarih 

No:  

 

KARARIN ÖZETİ 

1 01.09.2014 

        218 

İlimiz Cizre ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Dicle nehri üzerine 

kurulu olan kum ocaklarının denetlenmesi ve çevreye  verdiği zararlar ile 

ilgili hususun 04.09.2014 Perşembe günü yeniden görüşülmesi. 

2- 02.09.2014 

220 

İlimiz Merkez Güneyçam Köyü ile Yeniaslanbaşar Köyü arasındaki sınır 

anlaşmazlığının kalıcı bir çözüme kavuşturulması için köylülerin nezaretinde 

köyde yapılacak çalışmalar ile yeniden köy sınırlarının çizilmesi amacıyla 

konunun reddi. 

3- 02.09.2014 

221         

Silopi İlçe sınırları içerisinde faaliyet yürüten İl Özel İdaresine ait Tır 

Parkı ile ilgili  yerinde yapılan incelemeler sonucunda; parkın içerisinde 

tır araçları ile kamyonların birbirinden ayrılması gerektiği, mobese 

kameralarının çalışmamasından kaynaklı hırsızlık vakalarının yaşandığı, 

saha içerisinde var olan temizlik kovalarının yetersiz olmasından dolayı 

çevre kirliliğine sebep vermektedir.Ayrıca sahada çalışan işçi alımlarına 

dair ihalelerin kısa süreli yapılmasından kaynaklı işçiler açısından belli 

bir sosyal güvence mağduriyeti oluşmaktadır.Bu tür sorunların 

giderilmesi temenni niteliğinde karar. 

4- 02.09.2014 

        222 

 

Şırnak Devlet Hastanesi Hasta Hakları Kurulunda görev almak üzere İl 

Genel Meclis Üyesi Kumri YÜRÜK’ün seçilmesi. 

5- 02.09.2013 

        223 

         

İlimiz Silopi İlçesinde yapılması planlanan Kız İmam Hatip Lisesi Hizmet 

Binası için Şeyh Hasan mevkiinde bulunan 321 ada 13 no’lu parseldeki arsanın 

kamulaştırılması için aktarma yapılması hususunun komisyonlara havalesi.  

6- 03.09.2014 

        225 

 

 

İdaremizce yapılan İlimiz Güçlükonak ilçesi Düğünyurdu köyü Germav 

mevkiinde bulunan kaplıcalar bölgesinde çarpık kentleşmeyi önlemek 

amacıyla “Turizm, ticaret  ve konut amaçlı imar planı” çalışması 

yapılmaktadır 3194 sayılı  imar kanunun 2 ve 8/c maddeleri gereğince 

imar planın onaylanması hususunun Komisyonlara havalesi. 

7- 03.09.2014 

       226 

1/25000 ölçekli Nusaybin-Cizre-Silopi sulama alanları alt bölge gelişme planı 

ve plan hükümlerinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesi doğrultusunda 

onaylanması hususunun komisyonlara havalesi.  

 

 

8- 

03.01.2013 

       227 

 

Şırnak İl Özel İdaresince 2013 yılında Devlet malzeme ofisinden satın 

alınan 73 AH 214 plakalı 1 adet ford transit marka 2013 model özel 

amaçlı ambulans aracın İl  Sağlık Müdürlüğüne hibe edilmesi. 

9- 04.09.2014 

     229 

Cizre ilçesi, Bozalan köyü, 73 nolu parsel  üzerinde “Lokanta Dinlenme 

Tesisi” amaçlı hazırlanan İmar Planının onaylanması hususunun 

Komisyonlara havalesi. 

10- 04.09.2014 

230 

 

Cizre ilçe sınırları içerisinde faaliyet yürüten kum ocaklarının 

kendilerine ayrılan ruhsat kullanım alanlarının dışına çıktığı, nehrin 

yapısını bozduğu, suyun akış yönünü değiştirdikleri, yapılan kazılardan 

dolayı oluşan çukurların ölümlere davetiye  çıkardığı, nehirdeki tüm su 

canlılarının yok olmasına sebebiyet verdiği ve çevrenin aşırı bir şekilde 

kirletildiği tespit edilmiş olup, konu ile ilgili İl Özel İdaresince gerekli 

önlemlerin bir an önce alınması hususunda temenni niteliğinde karar.  

11- 05.09.2014 

232 

 

İlimiz İl Özel İdaresinin 2015–2019 yıllarını kapsayan Stratejik planının 

onaylanması. 



12- 05.09.2014 

233 

 

Şırnak İl Özel İdaresi  Genel Sekreterliği tarafından imzalanan sözleşme 

gereği Şehri Nuh Yaşam Parkı Çevre düzenleme yapım işi için 

422.277,29.-TL’nin aktarılması hususunun EKİM-2014 ayında yeniden 

görüşülmek üzere ertelenmesi. 

13- 05.09.2014 

234 

 

İsmi değiştirilen ve halen de Kürtçe halk arasında anılan  köy isimlerinin 

tekrardan eski isimleri olan Kürtçe isimlerinin verilmesini ve köyleri gösteren 

panolarda köy isimlerinin Kürtçe ve Türkçe olarak yazılması hususunun 

komisyonlara havalesi.  

14- 05.09.2014 

235 

 

Kurtuluş köyü kanalizasyon yapım işi için 100.000,00-TL’nin 

aktarılması. 

15- 05.09.2014 

236 

 

Kuzey IRAK’ın Şengal Bölgesinden İŞİT terör Örgütünden kaçarak İlimize 

sığınan Şengal halkının acil temel ihtiyaçlarının karşılanması için 300.000,00.-

TL ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Diğer Sosyal Amaçlı 

Transferleri” harcama kalemine aktarılması.  

16- 05.09.2014 

237 

 

Kuzey IRAK’ın Şengal Bölgesinden İŞİT terör Örgütünden kaçarak 

İlimize sığınan Şengal halkının durumlarını değerlendirmek üzere 

hususunun komisyonlara havalesi. 

17- 05.09.2014 

238 

 

İlimiz Beytüşşebap İlçesine bağlı Taşarası ve Günyüzü köylerimizin 

Sersureserti Geli yaylalarının proje  tutarları olan 330.000,00.-TL’nin  

aktarılması. 

 


