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2022 YILI EYLÜL AYI İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 

 

 

S.No                                     KARAR ÖZETİ Tarih 
Karar 
Sayısı 

 

1 

İlimiz  Kadirli  İlçesi,  Değirmendere Köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısının 

giderilmesi amacıyla İdaremiz 2022 yılı yatırım programında yer 

almayan Değirmendere Köyü İçme Suyu  Amaçlı Sondaj Yapım İşi' nin  yatırım 

programına bütçe imkanları doğrultusunda alınmasına yapılan işaretle oylamada 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

01.09.2022 181 

 

2 

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali GİZLİCİ ile ilimizde iş adamı olarak bilinen 

Burak ŞAŞMAZ ve Fatih REYHANLIOĞLU' nun  08.09.2022-01.10.2022 

tarihleri arasında Almanya, Hollanda, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Avustralya, 

İspanya ve İtalya'ya  giderek, bu ülkelerde Tarım, zeytincilik ve yer 

fıstığı konularında incelemelerde bulunmak ve bu ülkelerdeki ithalat, ihracat 

konularında görüş alışverişinde bulunmasına karar verilmiştir. 

01.09.2022 182 

3 

İlimiz Bahçe İlçesi,  Örencik Köyü, 109 ada 10 parsel  numaralı taşınmazın 

"Konut Alanı" amaçlı E-Plan Numarası NİP- 80228314 / UİP- 80729715 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 verilmiştir. 

02.09.2022 183 

 

4 

İlimiz Bahçe İlçesi,  Örencik Köyü, 114 ada 41 parsel  numaralı taşınmazın 

"Konut Alanı" amaçlı E-Plan Numarası NİP- 80596895 / UİP-80672062 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 verilmiştir. 

02.09.2022 184 

 

5 

İlimiz Bahçe İlçesi,  Örencik Köyü, 111 ada 5 parsel  numaralı taşınmazın "Konut 

Alanı" amaçlı E-Plan Numarası NİP- 80658831 / UİP- 80762106 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 

verilmiştir. 

02.09.2022 185 

6 

İdaremiz araç parkında bulunan; çalışma miadını dolduran ve tamiri ekonomik 

olmayan ekli listede bulunan araç ve iş makinelerinin satışlarının yapılması ile 

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

Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar verildi. 

02.09.2022 186 

7 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yukarıkardere Köyü, Güzdamı mevkiindeki sulama 

havuzunun eski olmasından dolayı su tutmamaktadır. Bahse konu havuzun 

onarımının İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

05.09.2022 187 

8 

İl Özel İdaresinin 2022 yılı Yatırım Programının 1. Kat asfalt programında yer 

alan İlimiz Hasanbeyli İlçesi “İmar sınırı- Kişnaz- Çamlık-Yanıkkışla” yolunun 

yatırım programından çıkartılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

05.09.2022 188 

9 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Nohut Köyü kavşağı, horu deresi, Yazı Mevkiinde 

bulunan yolun İl Özel İdaresinin yol ağına alınmasına, yapılan işaretle oylamada 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

05.09.2022 189 

 

 



 

 

 

 

 

10 

İlimiz Düziçi İlçesi Alibozlu ile Akdere farsak köyleri arasındaki kullanılmakta 

olan toplam 4 ayrı arazi yolunun İl Özel İdaresinin yol ağına alınarak bakım 

onarım çalışmasının yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

06.09.2022 190 

11 

İlimiz yollarının asfalt ihtiyacında kullanılmak üzere İl Özel İdaresi tarafından 

Asfalt Plenti tesisinin kurulmasına, ayrıca Asfalt fineşeri, Kamyon, Greyder, 

Dozer, Servis Minibüsü gibi iş makinalarının alınarak İl Özel İdaresi araç parkının 

yenilenmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

06.09.2022 191 

12 

Mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait, Düziçi İlçesi Çiftlik Mahallesi Hayıtlık 

Mevki tapuda 1987 Ada, 2 Parselde kayıtlı 169.214,00 m2 tarla vasıflı taşınmazın 

satışına, İl Genel Meclisinin 05.08.2022 tarihli 180 sayılı kararı ile karar verilmiş 

olup,  bahse konu arazinin satış kararı ile birlikte ihtiyaç olması durumunda 

kiralama işleminin de yapılmasına ve kiralama işlemi yapılması durumunda İl 

Genel Meclis Başkanlığına bilgi verilmesine ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna 

havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

06.09.2022 192 

13 

İl Özel İdaresinin 2022 yılı Yatırım Programının 1. Kat asfalt programında yer 

alan “Kadirli İlçesi Değirmendere” yolunun 1 km’ sinin iptal edilerek yerine 

Göztaşı Köyüne 1 km 1. Kat asfalt yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna 

havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

06.09.2022 193 

14 

İlimiz “Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü ve Hasanbeyli Çolaklı isale hattı yenileme 

işi” nde yer alan iki adet içme suyu kaptajından Ağböğülen (1lt/sn debili) ve 

Karaböğülen (05 lt/sn debili) pınarlarının tahsisleri Savranlı Köyüne ait olup, 

Ağböğülen pınarının 1 lt/sn debilik suyun tamamının Hasanbeyli Çolaklı Köyüne 

tahsisinin yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

06.09.2022 194 

15 

İlimize bağı, Sumbas İlçesi İlbistanlı Köyünde bulunan Şarlak Şelalesinin İl Özel 

İdaresi tarafından DOĞAKA, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve 

iyileştirme çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına, yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verilmiş 

07.09.2022 195 

16 

İlimize bağlı, köylerde ki çocuklarımıza çevre ve toplumsal sorumluluk bilinci 

kazandırmak amacıyla kağıt, cam, plastik ve metal ayrımlı karton konteynırların 

temin edilmesi için, İl Özel İdaresi tarafından proje çalışmalarının yapılmasına, 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

07.09.2022 196 

17 

İdaremiz araç parkında bulunan; çalışma miadını dolduran ve tamiri ekonomik 

olmayan aşağıdaki listede belirtilen araçların satışının yapılmasına, yapılan 

işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

07.09.2022 197 

18 

Mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait, Düziçi İlçesi Çiftlik Mahallesi Hayıtlık 

Mevki tapuda 1987 Ada, 2 Parselde kayıtlı 169.214,00 m2 tarla vasıflı taşınmazın 

satışına, İl Genel Meclisinin 05.08.2022 tarihli 180 sayılı kararı ile karar verilmiş 

olup,  bahse konu arazinin satış kararı ile birlikte ihtiyaç olması durumunda 

kiralama işleminin de yapılmasına ve kiralama işlemi yapılması durumunda İl 

Genel Meclis Başkanlığına bilgi verilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar verilmiştir. 

07.09.2022 198 

19 

İl Özel İdaresinin 2022 yılı Yatırım Programının 1. Kat asfalt programında yer 

alan “Kadirli İlçesi Değirmendere” yolunun 1 km’ sinin iptal edilerek yerine 

Göztaşı Köyüne 1 km 1. Kat asfalt yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy 

birliği ile karar verilmiştir. 

07.09.2022 199 

 

  



 

 

20 

İlimiz “Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü ve Hasanbeyli Çolaklı isale hattı yenileme 

işi” nde yer alan iki adet içme suyu kaptajından Ağböğülen (1lt/sn debili) ve 

Karaböğülen (05 lt/sn debili) pınarlarının tahsisleri Savranlı Köyüne ait olup, 

Ağböğülen pınarının 1 lt/sn debilik suyun tamamının Hasanbeyli Çolaklı Köyüne 

tahsisinin yapılmasına, yapılan işaretle oylamada Ali KILIÇ ve İbrahim AKKUŞ’ 

un ret oyuna karşılık 23 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir. 

07.09.2022 200 

21 

Osmaniye İl Sınırları içerisinde güneş ve rüzgar  enerjisi gibi yenilenebilir enerji 

tesisleri kurulması için uygun alanların tespit edilerek gerekli proje çalışmalarının 

yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu, Sanayi ve Ticaret Komisyonu 

ile Ar-Ge Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar verildi. 

07.09.2022 201 

22 

İlimize bağlı köylerde sel, erozyon gibi afet riski olan derelerin ıslah edilmesi için 

D.S.İ. ile ortak tespit çalışması yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Alt Yapı Komisyonu, Tarım Orman ve 

Hayvancılık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale 

edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

07.09.2022 202 

23 

İlimiz Düziçi İlçesi, Sabun çayı üzerinde bulunan Karasu Şelalesinin İlimiz ve 

İlçemiz turizmine kazandırılması için gerekli araştırma çalışmasının 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. 

07.09.2022 203 

24 

Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Yeşildere köyünde köy yerleşik planı 

bulunmamaktadır. Yeşildere köyü için köy yerleşik planı yapılmasına ait verilen 

önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık 

Hizmetleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, İçişleri 

Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verildi. 

07.09.2022 204 

25 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yukarıkardere Köyü, Kuzgeçe Mah. Topkoz Mevkii 

yayla yolunun bozuk olması nedeniyle yaklaşık  300m yolun beton veya sıcak 

asfalt yapılması için, İl Özel İdaresinin 2022 yılı Yatırım Programına bütçe 

imkanları doğrultusunda alınarak yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, 

Ulaştırma ve Enerji Kaynakları Komisyonu, Yol Ağı Komisyonu ile Köy 

İşleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile 

karar verildi. 

07.09.2022 205 

26 

İlimizde maddi durumu yetersiz olan köy okullarımızın kırtasiye malzemesi (A4 

kağıt, tahta kalemi vs.) ihtiyaçlarının karşılanması için İl Özel İdaresi ve İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir proje yapılarak ihtiyacı olan köy okullarımıza 

yardım yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Eğitim Kültür ve Sosyal 

Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar verildi. 

07.09.2022 206 

27 

İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyü içerisinde bulunan sondajın faaliyete 

alınmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna, havale edilmesine yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verildi. 

07.09.2022 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


