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OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 

2022 YILI HAZİRAN AYI İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETİ 
 
 

S.No KARARIN KONUSU Tarih 
Karar 
Sayısı 

1 

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 aktarılmasına oy 

birliği ile karar verildi. 

01.06.2022 125 

2 

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, oy birliği ile karar verildi. 

01.06.2022 126 

3 
İlimiz Bahçe İlçesi, Bekdemir Köyü, Tutlu Mahallesinin içme suyu yetersiz 

olduğundan İl Özel İdaresi tarafından bütçe imkanları doğrultusunda sondaj 

vurulmasına, oy birliği ile karar verildi. 

01.06.2022 127 

4 

İlimiz, Kadirli İlçesine bağlı köylerin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılan, 

Yusufizzettin membası ile Karapınar membasının  köylerin gelişmesi ve 

nüfusun artması ile ileride doğabilecek su sıkıntılarının önüne geçmek ve 30 

yıllık nüfus artışının da öngörülerek mevcut memba tahsislerinin kapasitesinin 

arttırılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği 

ile karar verildi. 

01.06.2022 128 

5 
İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan personellerin yetiştirilmesini sağlamak, 

verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi 

eğitimlerin idare tarafından arttırılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

02.06.2022 129 

6 

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, oy birliği ile karar verildi. 

02.06.2022 130 

7 İlimiz, Düziçi İlçesi, Çitli Köyü içerisinde bulunan Havuloğlu grup yolunun  İl 

Özel İdaresi yol ağına alınmasına, oy birliği ile karar verildi. 
02.06.2022 131 

8 

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe 

istinaden İdaremizde halihazırda ihdas edilmiş olan Sivil Savunma ve İdari 

Hizmetler, Bilgi İşlem, Genel Arşiv Hizmetler ve İkmal Hizmetler 

Bürolarının; Sivil Savunma ve İdari Hizmetler Servisi, Bilgi İşlem Servisi, 

Genel Arşiv Hizmetleri Servisi ve İkmal Hizmetleri Servisi olarak 

değiştirilerek, İdarenin uygun göreceği Birim Müdürlükleri bünyesinde Servis 

olarak hizmetlerinin devam ettirilmesiyle  ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve 

inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği 

ile karar verildi. 

02.06.2022 132 
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9 

İl Özel İdaresinin 02.06.2022 tarih ve 14964 sayılı yazısı ile teklif edilen; 

Mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait Osmaniye Merkez, Raufbey 

Mahallesi, 2085 Ada, 4 Parselde kayıtlı 10.572,63 m2 arsa vasıflı ekte 

TAKPAS bilgileri gönderilen taşınmazın 5302 sayılı İl Özel İdaresi 

kanununun10 maddesinin (f) bendi gereğince satışının yapılması ile ilgili 

teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe 

Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

02.06.2022 133 

10 
İlimiz Merkeze bağlı, Sarpınağzı Köyünün Köy Yerleşik Alan haritası eski 

olduğundan yenileme çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından bütçe imkanları 

doğrultusunda yapılmasına,oy birliği ile karar verildi. 

03.06.2022 134 

11 
Taş ocağı işletmelerinin ormanlar ve su üretim yerleri dışında, yerleşim 

alanlarına uzak ve ağaçlandırılamayacak olan kayalık arazilerde açılmasına 

dikkat edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

03.06.2022 135 

12 

İlimiz, Kadirli İlçesine bağlı köylerin içme suyu ihtiyaçlarında kullanılan, 

Yusufizzettin membası ile Karapınar membasının  köylerin gelişmesi ve 

nüfusun artması ile ileride doğabilecek su sıkıntılarının önüne geçmek ve 30 

yıllık nüfus artışının da öngörülerek mevcut memba tahsislerinin kapasitesinin 

arttırılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

03.06.2022 136 

13 
İlimiz sınırları içerisinde yer alan kale, ören yeri ve doğal güzelliklerinin 

turizmi geliştirmek amacıyla İl Özel İdaresi tarafından tanıtım kitabı 

hazırlatılmasına, oy birliği ile karar verildi. 

06.06.2022 137 

14 

Mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait Osmaniye Merkez, Raufbey 

Mahallesi, 2085 Ada, 4 Parselde kayıtlı 10.572,63 m2 arsa vasıflı taşınmazın, 

5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10 maddesinin (f) bendi gereğince 

satışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

06.06.2022 138 

15 

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,oy birliği ile karar verildi. 

07.06.2022 139 

16 

Mülkiyeti İdaremize ait olan İlimiz Bahçe İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 

Devlet Bahçeli Bulvarı No:6’da yer alan eski İlçe Özel İdare binasının; 

15.04.2020 tarihli ve 69 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile Gençlik Merkezi 

olarak Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılan tahsisinin 

kaldırılarak, ADEM hizmet binası olarak kullanılmak üzere Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü adına tahsis işleminin, 5302  sayılı İl Özel İdaresi 

Kanunu'nun  10. Maddesinin (f) bendi gereğince yapılmasına, oy birliği ile 

karar verildi. 

07.06.2022 140 

17 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyü - Arıklıkaş Köyü, Mercanlar 

Mahallesi - Düziçi grup bağlantı yolunun yaklaşık 1 km’ lik kısmına beton yol 

yapılmasına ayrıca, 2022 yılında yapılan Bekdemir Köyü, Kirazlı Mahallesi - 

Mercanlar Mahallesi arasında ki yapılan beton yolun kalan 400 metrelik 

kısmının da, İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım programına alınarak bütçe 

imkanları doğrultusunda yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma 

ve inceleme yapılmak Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve 

Enerji Kaynakları Komisyonu ile Yol Ağı Komisyonuna havale edilmesine 

oy birliği ile karar verildi. 

07.06.2022 141 
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18 

İlimize bağlı köylerde yaz aylarının gelmesi sebebiyle sivrisinek veya zararlı 

haşerelerle mücadele için İl Özel İdaresi tarafından gerekli ilaçlama 

çalışmalarının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Köy İşleri Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

07.06.2022 142 

19 

İlimiz merkeze bağlı, Dereobası köyünün kanalizasyon ihtiyacı, yol ağı 

durumu ve imar planı hakkında gerekli araştırma ve incelemesinin yapılmasına 

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

Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları 

Komisyonu, Yol Ağı Komisyonu ile Alt Yapı Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

07.06.2022 143 

20 

İlimize bağlı köylerde Engelli vatandaşlarımızın rehabilitasyonu için merkezi 

köylerde rehabilitasyon merkezlerinin açılması için gerekli proje çalışmalarının 

İl Özel İdaresi tarafından hazırlanmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu ile Ar-Ge Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

07.06.2022 144 

21 

İlimize bağlı köylerde yanan veya bozulan orman alanlarına defne, zeytin, çam 

fıstığı, keçi boynuzu gibi ekonomiye girdi sağlayacak ağaçların dikilmesi için 

İl Özel İdaresi ve Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak bir proje 

hazırlanmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Tarım Orman ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilmesineoy birliği ile karar verildi. 

07.06.2022 145 

22 

İlimize bağlı, Sumbas İlçesinde bulunan Mehmetli Barajı üzerinde su sporları 

yapılması için İl Özel İdaresi tarafından gerekli proje çalışmalarının 

yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Ar-Ge Komisyonu 

ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile 

karar verildi. 

07.06.2022 146 

23 İl Genel Meclisinin 2022 yılı tatil ayının Temmuz olarak belirlenmesine oy 

birliği ile karar verildi. 
07.06.2022 147 
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