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S.No KARARIN KONUSU Tarih 
Karar 
Sayısı 

1 

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 

11'inci maddesi gereğince 9 adet dolu kadro değişikliği için (III) sayılı cetvel 

düzenlenmiştir. (III) sayılı cetvelde belirtilen İl Özel İdaremizdeki dolu memur 

kadrolarının derecelerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

 

01.03.2023 46 

2 

Ülkemizde  6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 

depremde ilimizde etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenerek 

giderilmesi için yerinde inceleme yapılması ile ilgili verilen önergeye ait 

komisyon raporlarının görüşülmesi. 

 
02.03.2023 47 

3 

Ülkemizde  6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 

depremde meydana gelen ilimiz köy yollarının bozulan kısımları için bakım 

onarım çalışmalarının tespit edilerek ivedi bir şekilde yapılması ile ilgili 

verilen önergeye ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

 

 
02.03.2023 

48 

4 

Ülkemizde  6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan, ilimizi 

de etkisi altına alan deprem sonrası afetzedelerimize özellikle çocuklarımız 

ve gençlerimizin psikolojik travmalarını atlatmak ve normal hayata geçişini 

hızlandırmak adına ilimizde sportif faaliyetlere il özel idaresi tarafından 

destek verilmesi ile ilgili verilen önergeye ait komisyon raporlarının 

görüşülmesi. 

 

 
 
03.03.2023 

   49 

5 

Düziçi İlçesi Yeşilköy ve Elbeyli köylerinde yağışların azlığından 

kaynaklanan ve suların da çekilmesinden dolayı içme suyu sıkıntısı 

çekilmektedir. Bu nedenle iki köyümüzde yeraltı içme suyu kuyusunun 

açılması işinin İl Özel İdaresi 2023  yatırım Programına alınarak yapılmasına 

ait önergenin görüşülmesi. 

 
 
03.03.2023 50 

6 

Ülkemizde  6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan, ilimizi 

de etkisi altına alan deprem sonrası zarar gören sanayii kolları ile ilgili olarak 

özel sektör İl Özel İdaresi işbirliği imkanlarının arttırılması ile ilgili verilen 

önergeye ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

 
 
06.03.2023 

51 

7 

 

İlimiz Düziçi İlçesi 2023 yılı ek yatırım programı yapılması halinde; Alibozlu 

yolu 1 km 1. Kat yolu, Elbeyli yolu 1. Kat yolu, Farsak ( Akdere) 1 km.1. kat 

yolu, Gökçayır Camız çökeği 1 km. 1. Kat yolu, Kuşçu Salavat yolu 2 km. 1. 

Kat yolu, Selverler yolu 0,6 km. 1. kat yolu, Söğütlügöl yolu 4km.1. kat yolu, 

Yeşildere yolu 3 km. 1. Kat yolu, Gümüş terzi deresi, Çerçioğlu Karakuyu 

çevre yolu, Yenifarsak Hodu isimleri geçen yerlerin 1. Kat asfalt yolların 

beton yola çevrilerek yapılması ile ilgili verilen önergenin görüşülmesi. 

 

06.03.2023 52 
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8 

İl Özel İdaresinin 03.03.2023 tarih ve 24639 sayılı yazısı ile teklif edilen 

06.02.2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem, Osmaniye İlimizi 

de etkisi altına alması nedeniyle; hizmet alanımızda yer alan Merkez ve İlçe 

köylerde hasarlı içme suyu iletim hatları ile sanat yapılarının bakım ve onarımı 

yapılması için çeşitli boy ve ebatlarda içme suyu HDPE boru alım işi ile ilgili 

teklifin görüşülmesi. 

 

   

06.03.2023 
53 



9 

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11'inci 

maddesi gereğince 9 adet dolu kadro değişikliği için (III) sayılı cetvel 

düzenlenmiştir. (III) sayılı cetvelde belirtilen İl Özel İdaremizdeki dolu memur 

kadrolarının derecelerinin değiştirilmesi ile ilgili verilen teklife ait komisyon 

raporlarının  görüşülmesi. 

 

 

  

07.03.2023 
54 

10 

 

İl Özel İdaresinin 03.03.2023 tarih ve 24639 sayılı yazısı ile teklif edilen 

06.02.2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem, Osmaniye İlimizi 

de etkisi altına alması nedeniyle; hizmet alanımızda yer alan Merkez ve İlçe 

köylerde hasarlı içme suyu iletim hatları ile sanat yapılarının bakım ve onarımı 

yapılması için çeşitli boy ve ebatlarda içme suyu HDPE boru alım işi ile ilgili 

verilen teklife ait komisyon raporlarının  görüşülmesi. 

 

 

 

07.03.2023 

55 

 

11 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi ile 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39' uncu maddesi gereğince hazırlanan 

"2022 Yılı Osmaniye İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 

 

 

07.03.2023 
56 

12 

Ülkemizde  6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ilimizi 

de etkisi altına alan deprem sonrası oluşan köy okullarının hasar tespiti ve 

okulların durumu ile ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bilgi alınmasına ait 

verilen önergenin görüşülmesi. 

 

 

 

07.03.2023 57 

13 

İlimizde meydana gelen depremde Merkez ve İlçelerinde bulunan kalelerimizin 

zararlarını tespit edilip, güvenlik sorunu olan kalelerimiz için önlem alınmasına 

ait verilen önergenin görüşülmesi. 

                                                                                              

 

 

07.03.2023 
58 

14 

İlimiz Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi boyalı mahallesi ile Karakuyu arası 2,5 km 

2. Kat grup yolu asfaltlamanın yapılması için İl Özel İdaresinin 2023 yılı 

Yatırım Programına bütçe imkanları doğrultusunda alınarak yapılmasına ait 

verilen önergenin görüşülmesi. 

                                                                                           

 

07.03.2023 

59 

15 

İlimiz Bahçe ilçesi yaylalık köyünün ve diğer İlçelerimizde talep edilmesi 

durumunda köy yerleşik alanının genişletilmesi çalışmasının yapılmasına ait 

verilen önergenin görüşülmesi. 

 

 

07.03.2023 
60 
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