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OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 

2021 YILI EKİM AYI İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 

 

S.No              KARAR ÖZETİ Tarih 
Karar 
Sayısı 

 

1 

İlimiz Kadirli İlçesi, Bahadırlı Köyü, 382 (yeni 144 ada 2) parsel numaralı 

taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis 

Alanı (YED)" amaçlı E-Plan Numarası NİP- 80900642 / UİP- 80746360  olan 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) 

adet itirazın, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi  5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu'nun 10/c maddesi gereğince görüşülmesi. 

04.10.2021 155 

 

2 

İlimiz Kadirli İlçesi,  Bekereci Köyü, 349 (yeni 130 ada 100) ile 351 (yeni 

130 ada 99) parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji 

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

NİP-80073034 / UİP- 80266814  olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 

planlarına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itirazın, 3194 sayılı İmar 

Kanunu'nun 8/b maddesi  ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/c 

maddesi gereğince onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

 

 

 

04.10.2021 156 

3 

İdaremiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 5393 sayılı 

Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince 1 (bir)  adet tam zamanlı 

sözleşmeli Eğitmenin  çalıştırılması ve 2021 yılı ücretlerinin Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca yayımlayacağı genelge ve eklerine göre ücretlerinin 

belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

 

 

04.10.2021 157 

 

4 

İl Özel İdaresinin 2021 yılı yatırım programının 1. Kat asfalt programında yer 

alan “Düziçi İlçesi Kuşçu –Adaca” işinin baskı hatası nedeniyle isminin 

yanlış yazıldığından, bahse konu işin  Karaguz – Adaca olarak 

değiştirilmesine ait verilen önergenin ek gündem maddesi olarak gündeme 

alınıp alınamayacağı görüşülmesi. 

 

 

04.10.2021 158 

 

5 

İlimiz Merkez İlçesi, Serdar Köyü, Serdar mevkii, 121 ada 37-38  parsel 

numaralı taşınmazlar üzerinde Konut Alanı amaçlı  hazırlatılan Plan İşlem 

Numarası  NİP-80922660 / UİP-80381134 olan  1/5000 ve 1/1000 ölçekli 

imar planı tadilatının, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5302 

sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/c maddesi gereğince onaylanması ile 

ilgili Komisyon Raporlarının görüşülmesi. 

 

 

05.10.2021 
159 

6 

İlimiz Kadirli İlçesi, Bahadırlı Köyü, 382 (yeni 144 ada 2) parsel numaralı 
taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis 
Alanı (YED)" amaçlı E-Plan Numarası NİP- 80900642 / UİP- 80746360  olan 
1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) 
adet itirazın, değerlendirilmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

05.10.2021 160 

 

7 

İlimiz Kadirli İlçesi,  Bekereci Köyü, 349 (yeni 130 ada 100) ile 351 (yeni 
130 ada 99) parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (YED)" amaçlı E-Plan Numarası 
NİP-80073034 / UİP- 80266814  olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar 
planlarına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itirazın değerlendirilmesi ile 
ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

05.10.2021 161 

 

8 

İdaremiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 5393 sayılı 
Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince; 1 (bir)  adet tam zamanlı 
sözleşmeli Eğitmenin  çalıştırılması ve 2021 yılı ücretlerinin Hazine ve 
Maliye Bakanlığınca yayımlayacağı genelge ve eklerine göre ücretlerinin 
belirlenmesi ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. 

05.10.2021 162 

 

  



 

 

 

 

9 

Osmaniye İl Özel İdaresi mülkiyetinde bulunan City 328 konutlarında yer 
alan tahsisli taşınmazların Orman Genel Müdürlüğünün açmış olduğu dava 
sonucu da dikkate alınıp, idaremizin ekonomik durumunun da göz önünde 
bulundurularak tahsisin kaldırılmasına, ayrıca satışının yapılıp 
yapılmamasının incelenmesine ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

06.10.2021 163 

10 

İlimizde Buğday, Mısır, Ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin hasadı sonrasında 
geriye kalan sap ve köklerin temizliği için anız yakımı yapılmaktadır. Anız 
yakım’ ının önlenerek hasat sonrası kalıntıların iş makinası ile toplanması için 
İl Özel İdaresi ile İl Tarım Müdürlüğü arasında ortak bir proje hazırlanmasına  
ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

06.10.2021 164 

11 

İlimiz Merkezinden geçen Ceyhan Irmağının kenarına çevre düzenlemesi 
yapılarak etrafında mesire alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları ile ırmak 
üzerinde su sporları yapılması için İl Özel İdaresi tarafından gerekli proje 
çalışmalarının yapılmasına ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

06.10.2021 165 

12 

İdaremiz 2021 yılı programının Tarım Yatırımları bölümünde bulunan 
işlerin,  Bütçe imkanları ve etüt değerlendirme sonuçlarına göre 
değerlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

06.10.2021 166 

13 

İl Özel İdaresinin 2021 yılı 2. kat yatırım programında olan 093 imar sınırı 
Aşağıbozkuyu Kartalobası 3 km ve Koçlu köy içi 4 km yolun 2.kat asfalt 
yapımına uygun olmamasından dolayı iptal edilerek, Kesim Köyü-Andırın 
bağlantı yolunun SSB olarak yapılmasına ait verilen önergenin görüşülmesi. 

06.10.2021 167 

14 

İlimiz Merkeze bağlı, Tecirli Köyüne 500m 1. Kat asfalt yapılmış olup, bahse 
konu yolun 2. Kat asfalt kaplamasının yapılması işinin, İl Özel İdaresi 
tarafından bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasına ait komisyon 
raporlarının görüşülmesi. 

07.10.2021 168 

15 

İlimiz Bahçe İlçesine bağlı, Buğdaycık göletinin su kapasitesi yetersiz olması 
nedeniyle, Bilalik ve Karderesi derelerinden akan suyun Buğdaycık göletine 
kapalı sistem sulama ile aktarılması işinin, İl Özel İdaresi ile D.S.İ. tarafından 
ortak bir proje hazırlanarak bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasına ait 
komisyon raporlarının görüşülmesi. 

07.10.2021 169 

16 

İlimize bağlı köylerde bulunan içme suyu kaynaklarının tamamı kapalı 
sisteme alındığından dolayı doğa hayatına zarar vermektedir. Tahsisi yapılan 
kaynakların dörtte bir oranında yerinde bırakılarak doğa hayatının 
korunmasına ait komisyon raporlarının görüşülmesi. 

08.10.2021 170 

17 

İdaremizde, Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel 

hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, idaremiz tarafından sunulan 

hizmetlerde kalitenin ve verimliliğin artırılmasına yönelik, Birim Müdürü 

kadrolarında yeniden bir yapılanmaya gidilmesi ile ilgili teklifin 

görüşülmesi. 

08.10.2021 171 

18 

İlimiz Bahçe İlçesi, Örencik Köyü, 109 ada 29 parsel, 111 ada 2-4 parsel, 112 
ada 17-18-21-22-23 parsel  numaralı taşınmazları yerleşime açmak üzere 
"Konut Alanı" olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planının, 3194 sayılı 
İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/c 
maddesi gereğince onaylanması ile ilgili teklifin görüşülmesi. 

08.10.2021 172 

19 

İl Özel İdaresinin 2021 yılı 2. kat yatırım programında olan 093 imar sınırı 
Aşağıbozkuyu Kartalobası 3 km ve Koçlu köy içi 4 km yolun 2.kat asfalt 
yapımına uygun olmamasından dolayı iptal edilerek, Kesim Köyü-Andırın 
bağlantı yolunun SSB olarak yapılmasına ait komisyon raporlarının 
görüşülmesi. 

08.10.2021 173 

20 

Osmaniye ili sınırları içerisinde bulunan ören yerlerinin tanıtımı ile ilgili 
yapılan çalışmaların araştırılarak, ören yerlerimizin turizme kazandırılması 
için gerekli proje çalışmalarının yapılması ait verilen önergenin görüşülmesi. 

08.10.2021 174 

21 

İl Özel İdaresi tarafından kırsal kesimin alt yapısını iyileştirmek ve daha 
modern bir hale getirmek amacıyla Kilitli Parke Üretim Tesisi kurulması için 
proje çalışmasının yapılmasına ait verilen önergenin görüşülmesi. 

08.10.2021 175 

22 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyünün Horozlar Mahallesi ile 
Tabaklar Mahallesinde vatandaşlar tarafından küçükbaş hayvan üreticiliği 
yapılmaktadır. Hayvanların sulama ihtiyacının karşılanması için İl Özel 
İdaresi tarafından sulama yalağı yapılmasına ait verilen önergenin 
görüşülmesi. 

08.10.2021 176 



23 

İlimiz Merkeze bağlı, Dereli Köyünün kanalizasyon ihtiyacının olup 
olmadığının araştırılarak, ihtiyaç olması durumunda maliyet hesabının 
yapılmasına ait verilen önergenin görüşülmesi. 

08.10.2021 177 

24 

İlimize bağlı köylerin planlama ve yatırım programının sağlıklı yapılabilmesi 
sebebiyle İl Özel İdaresinin yol ağının güncellenmesi için gerekli 
çalışmaların yapılmasına ait verilen önergenin görüşülmesi. 

08.10.2021 178 

25 

İl Özel İdaresinin 2021 yılı yatırım programının 2. Kat asfalt programında yer 
alan İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Nohut Köyüne yapılacak olan asfaltın, yol 
değişikliği olacağından dolayı iptal edilerek, bahse konu 2. Kat asfaltın 
Arıklıkaş, Mercanlar ve Örencik bağlantısı yoluna yapılmasına ait verilen 
önergenin görüşülmesi. 

08.10.2021 179 

 


