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2023 YILI ŞUBAT AYI İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETİ 
 

 

S.No KARARIN KONUSU Tarih 
Karar 
Sayısı 

1 

İl Özel İdaresi hizmet sahası içerisinde yer alan (Yol ve Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü)’nün 31.12.2022 tarihi itibariyle, İlimiz Köy Yolu envanteri 

çalışmaları kapsamında, Köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve Köy içi 

yolları ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ile 

ilgili teklifin görüşülmesi. 

 

01.02.2023 29 

2 

Mülkiyeti idaremize ait  Bahçe İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 158 Ada 30 Parselli 

1302,00 m2 alanlı Devlet Bahçeli Bulvarı No:6 adresinde bulunan 2 (iki) katlı İlçe Özel 

İdare Müdürlüğü hizmet binasının zemin katının hizmet binası olarak kullanılmak 

üzere, Bahçe Kaymakamlığı  Köylere Hizmet Götürme Birliği  adına tahsis işleminin 

yapılması ile ilgili teklife ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

 
 
 
01.02.2023 

30 

3 

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik gereğince İdaremizde halihazırda ihdas edilmiş olan Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünün Kaldırılarak, faaliyetlerine İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

bünyesinde Ruhsat ve Denetim Servisi olarak, Strateji  Geliştirme Müdürlüğünün 

kaldırılarak, faaliyetlerine Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Strateji Geliştirme 

Servisi olarak devam etmesi ile ilgili teklife ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

 

 
 
 
01.02.2023 

31 

4 

Osmaniye Fıstığı Müzesi adı altında Özel Müze olarak İl Özel İdaresi tarafından 

işletilen olan müzenin giriş ücretleri 02 OCAK 2023' ten 31 ARALIK 2023' e 

kadar geçerli olmak üzere giriş ücretlerinin güncellenmesi ile ilgili teklifin 

görüşülmesi. 

 
 
01.02.2023 

32 

5 

İlimiz Düziçi İlçemize bağlı köylerimizi komşu il ve ilçelere bağlayan grup yolları, 

köylerimizi ilçemize ve beldelerimize bağlayan grup yolları ile köyleri köylerimize 

bağlayan grup yollarının çok yıpranmış ve yıllardır ikinci kat asfalt yapılmadığından 

dolayı ileriki yıllarda yolların daha da bozulacağından acil ikinci kat yapılması gereken 

yollarımızın, İl Özel İdaresinin 2023 Yılı Yatırım Programına alınmasına ait komisyon 

raporlarının görüşülmesi. 

 
 
02.02.2023 33 

6 

Osmaniye İli, Bahçe İlçesinde yaşayan çiftçilerimize destek olmak amacıyla 

aşağıda belirtilen projelere İl Özel İdaresi tarafından finansal destek verilmesine 

ile ilgili teklife ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

 

 
 
02.02.2023 

34 

7 

 

İlimiz genelinde özellikle gençlerimizin sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla 

yamaç paraşütü, doğa sporları gibi yapılabilecek alanların araştırılıp,  uygun 

bölge tespit edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlaması için İl Özel İdaresi ve 

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortak proje çalışmasının yapılması ile ilgili teklife 

ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

03.02.2023 35 
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8 

Köylerimizde bölge iklimine uygun bol miktarda yetişen zeytin, Defne, 

keçiboynuzu, Yaban mersini, narenciye üretimine dayalı sanayi tesislerinin 

kurulma potansiyelinin araştırılıp, yatırımcıya servis vermek amacıyla İlimize 

sağlayacağı katkılarının araştırılması ile ilgili teklife ait komisyon raporlarının 

görüşülmesi. 

 

   

03.02.2023 36 

9 

İlimiz köylerinde kaçak yapıların yapılmasını önlemek için gerekli denetim 

çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından yapılması ile ilgili teklife ait komisyon 

raporlarının görüşülmesi. 

 

  

04.02.2023 

37 



 

10 

 

Osmaniye İli, Merkez ve İlçe köylerinde İçme suyu anlamında zararlı bakterilerle 

mücadele tedbirleri kapsamında köylerde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı su 

içebilmesi amacıyla içme suyu depolarında klorlanma cihazı kullanılarak hastalık yapıcı 

mikroorganizmalara karşı yapılan mücadele edilmesi için, İl Özel İdaresi tarafından 

eksik veya arızalı klorlama cihazlarının tespit edilerek gerekli çalışmanın yapılması ile 

ilgili teklife ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

 

 

 

04.02.2023 
38 

 

11 

Osmaniye İli, Dereobası Köyü, Geyikdüzü Mahallesinde Karagöl Mezrasına 

giden yolun, Osmaniye İl sınırlarında kalan 1,5 km kısmının bütçe imkanları 

dahilinde stabilize yapılması ile ilgili teklife ait komisyon raporlarının 

görüşülmesi.                                                                                             

 

07.02.2023 
39 

12 

İl Özel İdaresi hizmet sahası içerisinde yer alan (Yol ve Ulaşım Hizmetleri 

Müdürlüğü)’nün 31.12.2022 tarihi itibariyle, İlimiz Köy Yolu envanteri 

çalışmaları kapsamında, Köy yollarının; birinci derece, ikinci derece ve Köy içi 

yolları ayrımında tasnif edilerek uzunluk ve standartlarının güncellenmesi ile 

ilgili teklife ait komisyon raporunun görüşülmesi. 

 

 

 

 

07.02.2023 
40 

13 

Osmaniye Fıstığı Müzesi adı altında Özel Müze olarak İl Özel İdaresi tarafından 

işletilen olan müzenin giriş ücretleri 02 OCAK 2023' ten 31 ARALIK 2023' e 

kadar geçerli olmak üzere giriş ücretlerinin güncellenmesi ile ilgili teklife ait 

komisyon raporlarının görüşülmesi. 

 

 

 

07.02.2023 41 

14 

Ülkemizde  6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde 

ilimizde etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenerek giderilmesi için 

yerinde inceleme yapılmasına ait verilen önergenin görüşülmesi. 

                                                                                           

 

 

07.02.2023 
42 

15 

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 yapılmasına ait verilen önergenin 

görüşülmesi. 

 

 

07.02.2023 
43 

16 

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 

verilmesine ait verilen önergenin görüşülmesi. 

 

 

 

07.02.2023 
44 

17 

Ülkemizde  6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan, ilimizi de 

etkisi altına alan deprem sonrası zarar sanayii kolları ile ilgili olarak özel sektör 

İl Özel İdaresi işbirliği imkanlarının yapılmasına ait verilen önergenin 

görüşülmesi. 

 

 

 

07.02.2023 45 
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