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OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 

2020 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 

 
 

S.No KARARIN ÖZETİ Tarih 
Karar 
Sayısı 

 

1 

İlimizde kırsal dezavantajlı alanların kalkınma projesi kapsamında, Bahçe, 

Düziçi ve Hasanbeyli İlçelerindeki sulama projelerinin 2020 Yılı Osmaniye 

İl Özel İdaresi Yatırım Programına alınarak imalatların yaptırılması ile ilgili 

teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe 

Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu, 

İçişleri Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

  01.09.2020 119 

 

2 

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 yapılan işaretle oylamada oy 

birliği ile karar verildi. 

01.09.2020 120 

3 

İlimiz Merkez İlçesi,  Tehçi Köyü, 111 ada, 227-229-230-231-233-234 

parsel numaralı taşınmazlar üzerinde  "Yenilebilir Enerji Kaynaklarına 

Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED) " amaçlı E-Plan Numarası 

NİP- 80663960  / UİP- 80573914  olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 

planlarının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu'nun 10/c maddesi gereğince onaylanması 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, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine 

oy birliği ile karar verildi. 

02.09.2020 121 

 

4 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Karagedik Köyü, Karanlık dere mevkii ile 

Geçkinler mahallesi arasındaki 1300 m yolun İl Özel İdaresi yol envanterine 

bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek alınmasına yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verildi. 

03.09.2020 122 

 

5 

İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesi, Yanıkkışla Köyünün imar planı 

olmadığından köy yerinin imar planının İl Özel İdaresi tarafından bütçe 

imkanları doğrultusunda değerlendirilerek yapılmasına, yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verildi. 

03.09.2020 123 

6 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Nohut Köyü ile Arıklıkaş Köyü arasındaki 400 

dönüm arazinin, D-400 Karayolu ve Otoban giriş çıkışına yakınlığı da göz 

önünde bulundurularak Küçük Sanayi Sitesi kurulumu için İl Özel İdaresi 

tarafından gerekli fizibilite çalışmalarının yapılıp uygun olması halinde, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından proje karşılığı finansal destek alınarak 

küçük sanayi sitesinin yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile 

karar verildi. 

04.09.2020 124 

 

7 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Söğütlügöl Köyü, Götürme Mahallesine 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 verildi. 

04.09.2020 125 

 

8 

İlimiz Merkez İlçesi,  Tehçi Köyü, 111 ada, 227-229-230-231-233-234 

parsel numaralı taşınmazlar üzerinde  "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 

Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED)" amaçlı E-Plan Numarası 

NİP- 80663960  / UİP- 80573914  olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 

planlarınım, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu'nun 10/c maddesi gereğince onaylanmasına, yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

  

 04.09.2020 126 



9 

İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Kümbet Köyünde bulunan kanalizasyon 

sisteminin Savrun çayına kadar olan yaklaşık 500m lik kısmı, yağmur suyunu 

tahliye edememektedir. Bahse konu arızanın giderilmesi için İl Özel İdaresi 

tarafından bakım onarım çalışmasının yapılmasına, yapılan işaretle oylamada 

oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 05.09.2020 127 

10 

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, İl Özel 

İdaresinin 2020 yılı ek yatırım programının hazırlanması durumunda bütçe 

imkanları doğrultusunda değerlendirilerek yapılmasına, yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 
05.09.2020 128 

11 

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 asfaltın İl Özel İdaresinin 2020 yılı ek yatırım programının 

hazırlanması durumunda bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek 

yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 
 

 

05.09.2020 129 

12 

İlimiz Merkeze bağlı Serdar Köyünde taşımalı eğitimden kaynaklı kapanan 

okulun, taziye evi, kütüphane, halı saha ve muhtarlık olarak hizmet vermek 

üzere bakım onarım çalışmasının İl Özel İdaresinin 2020 yılı ek yatırım 

programının hazırlanması durumunda bütçe imkanları doğrultusunda 

değerlendirilerek yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verildi. 

 
 

 

05.09.2020 130 

13 

Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli İlçelerindeki sulama projelerinin 2020 Yılı 

Osmaniye İl Özel İdaresi Yatırım Programında değerlendirilmesi, bu amaç 

ile yapılacak olan iş ve işlemlerin yürütülmesine, yapılan işaretle oylamada 

oy birliği ile karar verildi. 

 
05.09.2020 131 

14 

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

yerde bulunan Üçgüllü tepesi mesire alanı haline getirilmesi yolundaki 

talebin İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınarak yapılmasına ait 

verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve 

Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları 

Komisyonu, Ar-Ge Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu, 

Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 
 

 

 

07.09.2020 132 

15 

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 yatırım programına alınarak 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. 

 
 

 

07.09.2020 133 

16 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yukarıarıcaklı köyümüz ile İbişler Mahallesi 

arasındaki yaklaşık 2 km yolun bozuk olması nedeniyle, yolun genişletilerek 

bakım onarım 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. 

 
 

 

07.09.2020 134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

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 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. 

 

 

 

07.09.2020 135 

18 

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

yerinin imar planının İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İmar ve 

Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna 

havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 07.09.2020 136 

19 

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

kullanma suyu temini amacı ile memba tahsisi yapılmasına ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe 

Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu, 

İçişleri Komisyonu, Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonu ile Tarım 

Orman ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

 

 

 

07.09.2020 137 

20 

İlimizin bazı bölgelerinde çilek yetiştiriciliğinden yüksek verim ve kar 

sağlanmaktadır. Çilek yetiştiriciliğinin ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla, 

özellikle gölet alanlarının bulunduğu ve yüksek rakımlı sulu alanların 

belirlenerek çilek yetiştiriciliği yapacak olan vatandaşlarımıza destek 

verilmesine ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Sanayi ve Ticaret 

Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Ar-Ge 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

07.09.2020 
138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


