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2020 YILI HAZİRAN AYINDA ALINAN İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 

 

S.No KARAR ÖZETİ Tarih 
Karar 
Sayısı 

1 

Halk edebiyatımızın önde gelen ozanlarından Karacaoğlan'ın İlimiz Düziçi İlçesi, 

Yenifarsak Köyü, Hodu yaylasında bulunan asıl mezarının, İlimizde yer aldığının tüm 

Dünya üzerinde bilinmesinin sağlanması amacıyla, anıtsal bir yapı olarak düzenlenmesi 

işinin, İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınması ile ilgili teklifin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Ar-Ge 

Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Turizm ve Gençlik 

Spor Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

08.06.2020 74 

2 

Mülkiyeti İl Özel İdaremize ait olan Toprakkale Kaymakamlık Hizmet Binasının 5378 

sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereğince, minimum standartlarda, engelliler için 

erişilebilir hale getirilmesi işinin, İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınması  

ile ilgili teklifin, 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. 

08.06.2020 75 

3 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçesi, Cevdetiye Kasabası, Yeşiltepe 

Mahallesinde bulunan tapuda 219 ada, 24 parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde 

kurulumu tamamlanan, 990 kW güce sahip Güneş Enerji Santrali işletmeciliğinin 

düzenlenecek protokolle Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmesi ile ilgili 

teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

08.06.2020 76 

4 

İlimiz Düziçi İlçesi, Karaguz Köyünde balıkçılık üretiminden elde edilen ürünlerin, 

normal şartlarda saklanabildiği süreden daha uzun süre saklanabilmesi için uygun 

şartlarda soğutulduğu ve nem durumlarının kontrol edildiği, dış atmosferden ısı ve nem 

kazancına karşı yalıtılmış soğuk hava deposu yapılmasının, İl Özel İdaresi 2020 yılı 

yatırım programına alınması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Hizmetleri 

Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oy 

birliği ile karar verildi. 

09.06.2020 77 

5 

Osmaniye İl Özel İdaresi, Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 2020 Yılı 

Yatırım Programının, yakın zamanda meydana gelen ve tüm dünyayı etkileyen 

COVİD19 Pandemi süreci sebebiyle revize edilmesinin uygun olacağı 

düşünüldüğünden, bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek yeniden 

düzenlenmesi ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve 

Bütçe Hizmetleri Komisyonu, İçişleri Komisyonu,  Tarım Orman ve Hayvancılık 

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

verildi. 

09.06.2020 78 

6 

İdaremiz norm kadrosunda boş bulunan  toplam 83 adet kadronun 5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu’ nun 10/l maddesi gereğince iptal edilmesi ve Memur Dolu Boş Kadro 

Durumu Cetvelinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’ nun 36 ncı maddesi ve 

10/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince oluşturulması ile ilgili 

teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

09.06.2020 79 

7 

3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 27’ nci maddesinde sayılan Belediye ve mücavir alanlar 

içinde veya dışındaki iskan dışı alanlarda yapılacak tarımsal amaçlı seralar, entegre tesis 

niteliğinde olmamak ve ilgili il tarım ve orman müdürlüğünden görüş almak koşuluyla 

yapılan yapılar için hizmet bedellerinin %25 oranında uygulanması ve bunun dışında 

herhangi bir bedel alınmamasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

10.06.2020 80 



8 

Osmaniye İli, Merkez ve İlçe köylerinde İçme suyu anlamında COVİT 19 ile mücadele 

tedbirleri kapsamında alınacak olan ilave kararların ve Cazibeli gelen İçme Suyu 

tesislerinden elektrik üretilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 

10.06.2020 
81 

9 

Son günlerde İlimiz genelinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, İl Özel 

İdaresinin envanterinde kayıtlı bazı yollarda heyelanlardan kaynaklı meydana gelen 

bozulmalar için bakım onarım çalışmalarının, 2020 yılı yatırım programına alınarak 

yapılmasına yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

10.06.2020 
82 

10 

Mülkiyeti İdaremize ait tapuda Alibeyli Mahallesi 65 ada 1 parsel, Cumhuriyet 

Mahallesi 586 ada 15 parsel, Raufbey Mahallesi 952 ada 53 parsel, Eyüp Sultan 

Mahallesi 264 ada 3 parsel, Rızaiye Mahallesi 112 ada 16 Parselde kayıtlı parseller 

üzerinde 2020 yılı yatırım programı kapsamında yapılacak olan eğitim tesis 

alanlarında eğitim ve park alanları oluşturulması amacıyla ifraz ve tevhit işlemlerinin 

yapılmasına yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

11.06.2020 
83 

11 

İlimizde tarımsal üretim aşamalarında ürün kalitesini yükseltmek, tarım zararlılarına 

karşı mücadele etmek ve hasat öncesi ve sonrası tarımsal ürünleri zararlılardan 

korumak amacı ile çeşitli kimyevi gübre, ambalaj atığı v.b. atıkların doğal ortama 

verdiği zararlara karşı İl Özel İdaresinin gerekli tedbirleri almasına yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

11.06.2020 84 

12 

İdaremiz norm kadrosunda boş bulunan  toplam 83 adet kadronun 5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu’ nun 10/l maddesi gereğince iptal edilmesi ve Memur Dolu Boş Kadro 

Durumu Cetvelinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’ nun 36 ncı maddesi ve 

10/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri 

Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince oluşturulmasına 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

11.06.2020 
85 

13 

Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve 

desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine verilen desteklerin araştırılmasına ait 

Komisyon Raporları İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmuştur. 

 

12.06.2020 86 

14 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkez İlçesi, Cevdetiye Kasabası, Yeşiltepe 

Mahallesinde bulunan tapuda 219 ada, 24 parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde 

kurulumu tamamlanan, 990 kW güce sahip Güneş Enerji Santrali işletmeciliğinin 

düzenlenecek protokolle Özidaş Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yürütülmesine yapılan 

işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

12.06.2020 87 

15 

İlimize bağlı, Kadirli İlçesi Azaplı Kabayar grup yolunda 1,5Km genişletme 

çalışmasının İl Özel İdaresi tarafından 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. 

 

12.06.2020 

88 

 


