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2020 YILI EKİM AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 

 
 

S.No                                KARARIN ÖZETİ Tarih 
Karar 
Sayısı 

 

1 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Adana 6. Bölge 

Müdürlüğü) Cevdetiye beldesi sınırları içerisinde bulunan 219 ada 26 parselde 

kayıtlı 2.039.89 m² Kanal vasıflı taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 

8. ve 30. maddeleri gereği DSİ Genel Müdürlüğü adına satışının yapılması ile 

ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe 

Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu, İçişleri 

Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Tarım Orman ve 

Hayvancılık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

01.10.2020 139 

 

2 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Vatan Size 

Minnettar” ve “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projeleriyle, Osmaniye Sosyal 

Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanan “Hayata Gülümse” ve “Ahde Vefa” 

projelerinin, İdaremizden ihtiyaç duyulması halinde projelere gerekli desteğin 

sağlanması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Eğitim 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, 

Turizm ve Gençlik Spor Komisyonu ile Ar-Ge  Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

01.10.2020 140 

3 

İlimiz Merkez İlçesi, Nohuttepe Köyü, Topraklı mevkii, 115 ada 5,6,7 parseller 

ile 114 ada 30 parsel numaralı tarla vasıflı taşınmazlar üzerinde Akaryakıt Satış 

Bakım İstasyonu olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planları tadilatları ile 

ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İmar ve 

Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu,  Ulaştırma ve Enerji Kaynakları 

Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine 

oy birliği ile karar verildi. 

01.10.2020 141 

 

4 

İlimiz Düziçi İlçesi, Akdere ve Bayındırlı köylerinin sabun çayı ile kesiştiği 

yerde bulunan Üçgüllü tepesinin mesire alanı haline getirilmesi yolundaki 

talebin İl Özel İdaresinin 2020 yılı ek yatırım programının hazırlanması 

durumunda bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek yapılmasına, 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

02.10.2020 142 

 

5 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çitli köyünde 2019 yılı yatırım programı 

kapsamında 1 Km’ lik 1. Kat Asfalt yapılmış olup, 2. Kat Asfalt kaplamasının İl 

Özel İdaresi tarafından 2020 yılı ek yatırım programının hazırlanması 

durumunda bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek yapılmasına, 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

02.10.2020 143 

6 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yukarıarıcaklı köyümüz ile İbişler Mahallesi 

arasındaki yaklaşık 2 km yolun bozuk olması nedeniyle, yolun genişletilerek 

bakım onarım çalışmasının İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılı ek yatırım 

programının hazırlanması durumunda bütçe imkanları doğrultusunda 

değerlendirilerek yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

05.10.2020 144 

 

7 

İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Cığcık köyünde taşımalı eğitimden kaynaklı 

kapanan okulun, taziye evi ve kütüphane olarak bakım onarımının yapılmasına, 

ayrıca okula ait arsanın çeşitli spor etkinliklerinde kullanılmak üzere bakım 

onarım çalışmasının İl Özel İdaresi tarafından bütçe imkanları doğrultusunda 

değerlendirilerek yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

05.10.2020 145 

 

 

 



 

 

 

 

8 

İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Kayasuyu köyünün imar planı olmadığından köy 

yerinin imar planının, İl Özel İdaresinin 2020 yılı ek yatırım programının 

hazırlanması durumunda bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek 

yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
 

06.10.2020 146 

 

9 

İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi, Karayiğitli Köyü, Güzelce Mevkii içme ve 

kullanma suyu temini amacı ile memba tahsisinin, İl Özel İdaresinin 2020 yılı 

ek yatırım programının hazırlanması durumunda bütçe imkanları doğrultusunda 

değerlendirilerek yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

06.10.2020 147 

10 

Çilek yetiştiriciliğinin ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla, özellikle gölet 

alanlarının bulunduğu ve yüksek rakımlı sulu alanların İl Özel İdaresi tarafından 

belirlenerek çilek yetiştiriciliği yapacak olan vatandaşlarımıza bütçe imkanları 

doğrultusunda destek verilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 

07.10.2020 148 

11 

İlimize bağlı, Bahçe ilçesi Bekdemir köyü Çelikler, Tutlu ve Çamalan 

mahallelerindeki arazilerin susuz olması sebebiyle vatandaşlar mağdur olmaktadır. 

Kandere Yoğunoluk mevkiine bir gölet yapılması durumda bu arazilerin 

mağduriyetlerinin giderileceği, mevcut içme ve sulama sularının da beslenmesi 

bakımından böyle bir göletin yapımının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bahse 

konu gölet yapım işinin İl Özel İdaresi 2020 yılı Yatırım Programına bütçe 

imkanları doğrultusunda yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve 

inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve 

Enerji Kaynakları Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile 

Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar 

verildi. 

 

07.10.2020 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


