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2022 YILI  HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ 

 

Toplantı Tarihi  : 01.06.2022 Çarşamba 

Toplantı Saati    : 14:00    

Toplantı Yeri     : Osmaniye İl Özel İdaresi Hizmet Binası, 

                               İl Genel Meclisi Toplantı salonu      

 

GÜNDEM KONULARI 

 

1- Açılış ve yoklama. 
 

2- Bir evvel ki toplantıda alınan kararların İl Genel Meclis Üyelerine dağıtılması. 

 

3- Bir evvel ki toplantı tutanaklarının okunup oylanması. 

 

4- İl Genel Meclisinin 09.05.2022 tarih ve 108 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel 

İdaresinin 09.05.2022 tarih ve 14135 sayılı yazısı ile teklif edilen; İlbank A.Ş.’ nde, İlimizde millet 

konağı (köy konağı) yapımında kullanılmak üzere 1.500.000 ₺ bütçemiz bulunmakta olup, köy konağı 

yapılacak ve/veya konak amaçlı tadilat yapılacak köylerin belirlenmesine müteakip oluşacak 

maliyetlerde göz önünde bulundurularak, 1.500.000 ₺’ lik İlbank A.Ş. bütçesinin yeterli gelmemesi 

durumunda gerekli ödeneğin aktarılması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Köy İşleri Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi.  

 

5- İl Genel Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 117 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel 

İdaresinin 2022 yılı yatırım programının Düziçi İlçesi, 1. Kat asfalt programında yer alan yerlerin dar, 

virajlı, ve engebeli olmasından kaynaklı asfaltlama araçlarının çalışmasında zorluklar yaşandığından, 

bahse konu 1. Kat asfalt yapılacak yerlerin iptal edilerek, yerine bütçe imkanları doğrultusunda beton 

yol yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe 

Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu, Yol Ağı Komisyonundan 

gelecek olan raporların görüşülmesi.  

 

6- İl Genel Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 118 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz Bahçe 

İlçesi, Bekdemir Köyü, Tutlu Mahallesinin içme suyu yetersiz olduğundan İl Özel İdaresi tarafından 

bütçe imkanları doğrultusunda sondaj vurulmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Alt Yapı Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Hizmetleri Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi. 

 

7- İl Genel Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 119 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel İdaresi 

bünyesinde çalışan personellerin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki 

görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitimlerin arttırılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi.  

 

8- İl Genel Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 120 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz Düziçi 

İlçesi, Çerçioğlu Köyü, Karayusuflar Mahallesi, Çambayırı mevkisinde bulunan yaklaşık 100 hektarlık 

tarım arazinin sulama ihtiyacının karşılanması için İl Özel İdaresi tarafından bütçe imkanları 

doğrultusunda sondaj vurulmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Alt Yapı Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi.  

 

(Sayfa 1) 



 

 

9- İl Genel Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 121 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz Merkeze 

bağlı, Sarpınağzı Köyünün Köy Yerleşik Alan haritası eski olduğundan yenileme çalışmalarının İl Özel 

İdaresi tarafından bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve 

inceleme yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Hizmetleri 

Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi.  

 

10- İl Genel Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 122 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz sınırları 

içerisinde yer alan maden aramanın ve taş ocaklarının çevreye etkilerinin araştırılmasına ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Çevre ve 

Sağlık Hizmetleri Komisyonu ile Ar-Ge Komisyonundan gelecek olan raporların görüşülmesi.  

 

11- İl Genel Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 123 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; ; İlimiz sınırları 

içerisinde yer alan kale, ören yeri ve doğal güzelliklerinin turizmi geliştirmek amacıyla İl Özel İdaresi 

tarafından tanıtım kitabı hazırlatılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Ar-Ge Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonundan gelecek olan raporların 

görüşülmesi.  

 

12- İl Genel Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 124 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Hasanbeyli İlçesi, Çulhalı Köyünün içme suyu deposu kış şartlarından kaynaklı yıpranmış olduğundan, 

bahse konu köye 100 ton’ luk içme suyu deposu yapım işinin, İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım 

programına bütçe imkanları doğrultusunda alınarak yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma 

ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonundan gelecek olan raporların 

görüşülmesi.  

 

13- Dilek ve Temenniler. 

 

14- Kapanış. 
 

 

 

 

                                                                                                     Mehmet Ali GİZLİCİ 

                                                                                                     İl Genel Meclis Başkanı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sayfa 2) 

 

 


