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2020 YILI TEMMUZ 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 için Avrupa Birliği 

Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak 

restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

01.07.2020 89 

2 

İl Özel İdaresi Makine parkına alınan Vidanjör hizmete açılacağından iş makinesi ve araçların, 

2020 yılı kira bedel ücretleri ile kiralamada uyulması gereken hususlarla ilgili teklifin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ve İçişleri 

Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

02.07.2020 90 

3 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi Akdere Farsak köyü Bayındırlı girişi tarafına 2019 yılında 1. Kat 

asfalt kaplama yapılmıştı. Belirlenen yolun 1700 m 2. Kat asfalt kaplaması yapım işinin, 2020 

İl Özel İdaresinin ek yatırım programına alınarak yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Ulaştırma 

ve Enerji Kaynakları Komisyonlarına havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

02.07.2020 91 

4 

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 alınmasına oy birliği ile karar 

verildi. 

03.07.2020 92 

5 

İlimiz merkez ve bağlı ilçelerde durumu kritik olan  küçük tarım işletmelerinin  ekonomik 

yönden desteklenmesi, mali hizmetlere erişimlerinin arttırılması ve yine küçük tarım 

işletmelerinin  gelişimlerini attırıp refaha kavuşmaları kapsamında   600 metre ve üstü rakıma 

sahip olan orman köyleri ve ormana yakın köylerin bulunduğu yüksek kesimlerde, sulama suyu, 

havuz, gölet ve kanalların yapım ve onarımı ile ilgili her türlü giderlerin İl Özel İdaresince 

karşılanması ve bu işleri yürütülmesi için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT' a 

yetki verilmesi ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İmar ve 

Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve 

Enerji Kaynakları Komisyonu, İçişleri Komisyonu,  Sanayi ve Ticaret Komisyonu, Tarım 

Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale 

edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

03.07.2020 93 

6 
İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan Vidanjör aracına ait 2020 yılı kira bedel ücretleri ile 

kiralamada uyulması gereken hususların güncellenmesine oy birliği ile karar verildi. 03.07.2020 94 

7 

İlimiz Düziçi İlçesi Elbeyli-Çotlu Kızılaliler bağlantı yolunun İl Özel İdaresi yol ağına 

alınmasını, ayrıca İl Özel İdaresi 2020 yılı Yatırım programına alınarak, 1,5 km 1. Kat asfalt 

yapım işinin, 2020 İl Özel İdaresinin ek yatırım programına alınarak yapılmasına ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri 

Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile 

karar verildi. 

03.07.2020 95 

8 

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 yapım işinde kullanılmak üzere 50.000,00 ₺  ödenek ayrılarak İl 

Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

06.07.2020 96 

9 

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 düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi. 

06.07.2020 97 

 

 

  



 

10 

İlimiz Düziçi İlçesi, Çerçioğlu Köyü, Yeşil bağlısı sınırları içerisinde yer alan Yeşil Şelalesi ve 

çevresi ile sınırında bulanan Aslantaş barajı çevresinin düzenlenerek mesire alanı haline 

getirilmesi, hem ilçemizde yaşayan insanların hem de dışarıdan gelecek insanların gezme 

dinlenme ihtiyacını karşılayacak güzel bir alan olacağından belirtilen alanın İl Özel İdaresi 2020 

yatırım programına alınarak yaptırılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık 

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

Gençlik Spor Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi. 

06.07.2020 98 

11 
İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Azaplı Kabayar grup yolunda 1,5Km genişletme işinin, İl Özel 

İdaresinin 2020 yılı ek yatırım programının hazırlanması durumunda bütçe imkanları 

doğrultusunda değerlendirilmesine, oy birliği ile karar verildi. 
07.07.2020 99 

12 

Milli birlik ve beraberliğimizin, yenilmezliğimizin ve 253 bin şehidimizin simgesi olan 

Çanakkale Savaşı tarihimizin en şanlı destanlarından biridir. Gençlerimiz milli değerlerden 

yoksun yetişmemesi adına, Çanakkale Şehitlerini tanıtım projesi düzenlenerek, bu ruhu bu şuuru 

aşılamak, Çanakkale Savaşını yerinde göstermek anlatmak ve yaşatmak gerekir. Bu sebeple İl 

Özel İdaresi tarafından Çanakkale Şehitlerimizi tanıtma projesi düzenlenmesine ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar 

verildi. 

07.07.2020 100 

13 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, İnderesi Köyü, Üçkozlar mevkiine 800 m stabilize yapılması, Ayrıca 

Bekdemir Köyü ile Düziçi Karkın mahallesine giden bağlantı yolu ile Tutlu yedi oluk arasına 

600 m bakım onarım ve iyileştirme çalışmalarının 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. 

07.07.2020 101 

 


