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OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 

2022 YILI ARALIK AYI İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 

S.No                                KARARIN KONUSU Tarih 
Karar 
Sayısı 

1 

İlimiz Bahçe İlçesi,  Örencik Köyü, 105 ada 38 parsel  numaralı taşınmazın "Konut 

Alanı" amaçlı olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı yaptırmak üzere,  3194 sayılı 

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

gereğince İmar Planlarının yapılması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji 

Kaynakları Komisyonu, Yol Ağı Komisyonu, Alt Yapı Komisyonu, Tarım 

Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna 

havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

05.12.2022 254 

2 

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan iş makinesi ve araçların 2023 yılı kira 

ücretleri ve kiralamada uyulacak hususların belirlenmesi ile ilgili teklifin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna 

havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

05.12.2022 255 

3 

İlimiz Bahçe İlçesi,  Arıklıkaş Köyü, 149 ada 124 parsel  ve 185 ada 1 parsel numaralı 

taşınmazların "Konut Alanı" amaçlı olarak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı 

yaptırmak üzere, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ve 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu'nun 10/c maddesi gereğince İmar Planlarının yapılması ile ilgili 

teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık 

Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu, Yol Ağı 

Komisyonu, Alt Yapı Komisyonu, Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu ile 

Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verildi. 

06.12.2022 256 

4 

İlimiz Bahçe İlçesi Yukarıkardere köyü 2022 programında olan 4 km stabilize 

bakım onarımın 1 km sini Kuzgeçe ve Dokuzçınar yollarının bozulan yerlerine 

yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

06.12.2022 257 

5 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Ayran İkiz Harman  Mahallesi  Gökmustafalı 

Köyü mevkii sınırları içerisinde, 376 ada 2 nolu  parselde bulunan  kuyu suyunun, 

Ayran Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmasına 10 yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili 

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

Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

07.12.2022 258 

6 

2022 Yılı İl Özel İdaresi ve bağlı birimleri bütçesinin yıl sonu hesaplarının 

kapatılabilmesi, kesin hesap özetinin çıkarılabilmesi ve yıl sonunda 2023 Mali Yılına 

devredecek ve imha edilecek ödeneklerin; programlar arasında meydana gelecek her 

türlü ödenek ihtiyaçlarının bütçe içinde bir birimden diğer bir birime aktarma, 

fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların 

yapılmak suretiyle karşılanması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan 

işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

07.12.2022 259 

7 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ve 64 üncü maddelerindeki hususlar 

doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere 

Üniversite, Kalkınma Ajansı, AFAD, Kızılay, Yeşilay, Oda, Birlik, Vakıflar, 

Dernekler, STK'lar ile işbirliği içerisinde düzenlenecek protokol doğrultusunda işlem 

tesis edilmesi ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İçişleri 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

08.12.2022 260 

8 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi,  Örencik Köyü, 105 ada 7 parsel numaralı taşınmazın 

"Konut Alanı" amaçlı E-Plan Numarası NİP- 80475423/ UİP- 80034889 olan 

1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının, dosyasında mevcut bulunan kurum 

görüşleri ve imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporuna istinaden, 3194 

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

maddesi gereğince onaylanmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verildi. 

08.12.2022 261 

 

  



 

 

9 

2022 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı (TZKAMU) kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 

1.999.400,00 TL destek sağlanan ‘Osmaniye Karaçay Deresi Sol Sahil Üzerine 

Turizm Amaçlı Restaurant Yapılması’ ve yine aynı ajans tarafından 999.949,74 TL 

destek sağlanan ‘Osmaniye Karaçay Deresi Rekreasyon İyileştirme’ Projelerinin İl 

Özel İdaresinin yatırım programına alınması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve 

inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Alt Yapı 

Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

08.12.2022 262 

10 

Mülkiyeti Osmaniye  İl Özel İdaresine ait Osmaniye İli, Merkez ilçesi, 

Rızaiye/Rahime Hatun Mahallesinde bulunan hisseli toplam 628,33 m2 arsa vasıflı 

taşınmazların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunun 10 maddesinin (f) bendi gereğince 

satışının yapılması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Sanayi ve Ticaret 

Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

08.12.2022 263 

11 

Osmaniye İli Merkeze bağlı, Tehçi ve Şekerdere Köyü; Düziçi İlçesine bağlı 

Yazlamazlı Köyü ve Ellek Beldesi  Aydınlar Mahallesinin  ortak tarım arazisi olan 

Ziyaret Tepe mevkiinde bulunan yaklaşık 3000 hektarlık tarım arazisi sulama amaçlı 

Sondaj Kuyusu açılması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Köy İşleri Komisyonuna havale 

edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

08.12.2022 264 

12 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Ayran İkiz Harman  Mahallesi  Gökmustafalı 

Köyü mevkii sınırları içerisinde, 376 ada 2 nolu  parselde bulunan  kuyu suyunun, 

167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 10. Maddesi (f) bendi, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 64. 

maddesi " Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok 

olamaz" hükmünce Ayran Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. Firmasına 10 yıl süre ile kiraya 

verilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

08.12.2022 265 

13 

İlimiz Sumbas ilçesinde kurulum çalışmaları  devam eden Sumbas Karma Organize 

Sanayi Bölgesinde,  1- Osmaniye İl Özel İdaresinin kurucu üye olarak yer alması, 2- 

Kurulacak olan müteşebbis heyetteki pay oranının tespit  edilmesi ,3 Katılım payının 

OSB adına açılacak olan hesaba yatırılması,4- İş ve işlemlerin  yürütülmesinde 

müteşebbis heyetinde  İl Özel İdaresini  temsil edecek olan 7 asil ve 7 yedek üyenin 

Organize Sanayi Bölgesi Uygulama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddeleri gereğince 

seçiminin  yapılarak belirlenmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

09.12.2022 266 

14 

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan iş makinesi ve araçların 2023 yılı kira 

ücretleri ve kiralamada uyulacak hususların belirlenmesine, yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

09.12.2022 267 

15 

2022 Yılı İl Özel İdaresi ve bağlı birimleri bütçesinin yıl sonu hesaplarının 

kapatılabilmesi, kesin hesap özetinin çıkarılabilmesi ve yıl sonunda 2023 Mali 

Yılına devredecek ve imha edilecek ödeneklerin; programlar arasında meydana 

gelecek her türlü ödenek ihtiyaçlarının bütçe içinde bir birimden diğer bir birime 

aktarma, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmaların 

yapılmak suretiyle karşılanmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

09.12.2022 268 

16 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun  6 ve 64. Maddelerindeki hususlar 

doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde Kamu Kurum ve Kuruluşları başta olmak üzere 

Üniversite, Kalkınma Ajansı, AFAD, Kızılay, Yeşilay, Oda, Birlik, Vakıflar, 

Dernekler STK'lar ile işbirliği içerisinde düzenlenecek protokol doğrultusunda işlem 

tesis edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

09.12.2022 269 

 

  



 

 

 

17 

2023 yılı faaliyet döneminde; İlimiz Merkez ve 6 İlçeye bağlı Sosyal Yardımlaşma 

ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetlerine İl Genel Meclisince, İlimiz Merkez 2 

kişi, Kadirli 2 kişi, Düziçi 2 kişi, Hasanbeyli 3 kişi, Bahçe 3 kişi, Sumbas 3 kişi ve 

Toprakkale 3 kişi olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli 

heyetlerinde ihtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardım yapılması aşamasında görev 

almak üzere, hayırsever vatandaşlar arasından görev alacak kişilerin belirlenmesine, 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

09.12.2022 270 

18 

İhtisas Komisyonları tarafından hazırlanan raporların isteyenlere ücret karşılığında 

verilebilmesi için 2023 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili teklifin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile 

İçişleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verildi. 

09.12.2022 271 

19 

İl Genel Meclisinin 07.03.2022 tarih 71 nolu karar içeriğinde yer alan;  212 ada 31 

nolu parsel olarak yazılan parselin numarasının 121 ada 31 nolu parsel olarak 

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

Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile İçişleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan 

işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

09.12.2022 272 

20 

İlimiz köylerinde bulanan sanayi ve kanalizasyon atıklarının filtre edilmeden nehir, 

ırmak, dere gibi akarsu yataklarına deşarj edilmesinin tabiata verdiği zararları 

önlemek amacıyla fabrika ve kanalizasyon çıkışlarında filtre sistemi kurulması için 

çalışmalarının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Köy İşleri Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Çevre ve 

Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy 

birliği ile karar verildi. 

09.12.2022 273 

21 

İlimiz köylerinde bulanan okulların elektrik ihtiyacının karşılanması için okul 

çatılarına güneş enerjisi panellerinin kurulması için İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü işbirliği ile ortak proje yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma 

ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Eğitim Kültür 

ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Ar-Ge Komisyonuna havale edilmesine 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

09.12.2022 274 

22 

İlimiz Sumbas İlçesi, Çiçeklidere köyü sınırlarında Yirice yaylasında bulunan kayın 

ağaçlarının sonbaharın gelmesiyle oluşan doğal güzelliklerinin turizme 

kazandırılması için İl Özel İdaresi tarafından gerekli tanıtım faaliyetlerinin 

yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Ar-

Ge Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonuna havale edilmesine 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

09.12.2022 275 

 

  



 

 

 

 

 


