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2020 YILI AĞUSTOS AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 

 

S.No KARAR ÖZETİ Tarih 
Karar 
Sayısı 

 

1 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Akdere Farsak köyü Bayındırlı girişi tarafına 1700 m 2. 

Kat asfalt kaplaması yapım işinin, İl Özel İdaresinin 2020 yılı ek yatırım programının 

hazırlanması durumunda bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek yapılmasına 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

04.08.2020 102 

 

2 

Sumbas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinden istifa 

eden  üyenin yerine Hanifi SERTTEN’ in seçilmesine  oy birliği ile karar verilmiştir. 
04.08.2020 103 

3 

İlimiz merkez ve bağlı ilçelerin 600 metre ve üstü rakıma sahip olan orman köyleri ile 

ormana yakın köylerin bulunduğu yüksek kesimlerde, sulama suyu, havuz, gölet ve 

kanalların yapım ve onarımı ile ilgili her türlü giderlerin İl Özel İdaresince 

karşılanması ve bu işleri yürütülmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa 

BOLAT' a yetki verilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

05.08.2020 104 

 

4 

İlimiz Düziçi İlçesi Elbeyli-Çotlu Kızılaliler bağlantı yolunun İl Özel İdaresi yol ağına 

alınmasına ayrıca belirtilen  1,5 km yola 1. Kat asfalt yapım işinin, İl Özel İdaresinin 

2020 yılı ek yatırım programının hazırlanması durumunda bütçe imkanları 

doğrultusunda değerlendirilerek yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

06.08.2020 105 

 

5 

İlimiz Düziçi İlçesi, Çerçioğlu Köyü, Yeşil bağlısı sınırları içerisinde yer alan Yeşil 

Şelalesi ve çevresi ile sınırında bulanan Aslantaş barajı çevresinin düzenlenerek 

mesire alanı haline getirilmesi için İl Özel İdaresi tarafından DOĞAKA, Avrupa 

Birliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığından proje karşılığında finansal destek 

alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasına, oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

06.08.2020 106 

6 

Milli birlik ve beraberliğimizin, yenilmezliğimizin ve 253 bin şehidimizin simgesi 

olan Çanakkale Savaşı tarihimizin en şanlı destanlarından biridir. Gençlerimiz milli 

değerlerden yoksun yetişmemesi adına, İl Özel İdaresi tarafından Çanakkale 

Şehitlerimizi tanıtma projesi düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

07.08.2020 107 

 

7 

İl Genel Meclis üyesi Mehmet ALTUN’ un 10.08.2020 tarihinde izinli sayılmasına oy 

birliği ile karar verilmiştir. 
10.08.2020 108 

 

8 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, İnderesi Köyü, Üçkozlar mevkiine 800 m stabilize 

yapılması, Ayrıca Bekdemir Köyü ile Düziçi Karkın mahallesine giden bağlantı yolu 

ile Tutlu yedi oluk arasına 600 m bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarının, İl Özel 

İdaresinin 2020 yılı ek yatırım programının hazırlanması durumunda bütçe imkanları 

doğrultusunda değerlendirilerek yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

10.08.2020 

109 

 

 

9 

Ülkemizde eğitimin büyük sorunlarının olduğu bir gerçektir. Sorunların 

görüşülebileceği en uygun ortamların başında ise oluşturulan gençlik kampı ortamları 

gerekmektedir. Bu bakımdan ilimiz ve ilçelerinde uygun yerleşim alanlarında eğitim 

kamplarının oluşturulmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Turizm ve 

Gençlik Spor Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

10.08.2020 

110 

10 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Karagedik Köyü, Karanlıkdere mevkii ile Geçkinler 

mahallesi arasındaki 1300 m yolun İl Özel İdaresi yol envanterine alınmasına ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri 

Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonuna havale edilmesine oy 

birliği ile karar verildi. 

 

 

 

10.08.2020 

111 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11 

İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi, Yanıkkışla Köyünün imar planı olmadığından köy 

yerinin imar planının İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına ait verilen önergenin, 

gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu 

ile İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

 

 

10.08.2020 

112 

12 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Nohut Köyü ile Arıklıkaş Köyü arasına küçük sanayi sitesi 

kurulmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İmar 

ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu,  Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Çevre ve 

Sağlık Hizmetleri Komisyonu ile Ar-Ge Komisyonuna havale edilmesine oy birliği 

ile karar verildi. 

10.08.2020 113 

13 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, Götürme Mahallesine içme ve kullanma 

suyu temini amacı ile memba tahsisi yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma 

ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, İçişleri 

Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık 

Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

10.08.2020 114 

14 

İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Kümbet Köyünde bulunan kanalizasyon sisteminin bir 

kısmında çökme meydana geldiğinden, çevre ve sağlık açısından tehlike 

oluşturmaktadır. Bahse konu arızanın giderilmesi için İl Özel İdaresi tarafından bakım 

onarım çalışmasının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

10.08.2020 115 

15 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Bostanlar Köyü, Merkez Hacıibişler mahallesinde ana grup 

yolu kenarında bulunan derenin, İl Özel İdaresinin 2020 yılı Yatırım Programına 

alınarak gerekli ıslah çalışmasının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma 

ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve 

Enerji Kaynakları Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

10.08.2020 116 

16 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyü ile Arıklıkaş Mercanlar arasındaki 2 km’ lik 

yolun bozuk olması nedeniyle İl Özel İdaresinin tarafından bahse konu yere 2. Kat asfalt 

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

ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonuna 

havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

10.08.2020 117 

17 

İlimiz Merkeze bağlı Serdar Köyünde taşımalı eğitimden kaynaklı kapanan okulun, 

taziye evi, kütüphane, halı saha ve muhtarlık olarak hizmet vermek üzere bakım onarım 

çalışmasının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

10.08.2020 118 

 


