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OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 

2022 YILI MART AYI İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETİ 
 
 

S.No KARARIN KONUSU Tarih 
Karar 
Sayısı 

 

1 

İl Özel İdaresinin 31.01.2022 tarih ve 11327 sayılı yazısı ile İl İdare Denetim 

Müdürlüğünün ilgi yazısı doğrultusunda mevzuata uygun olmadığı mütalaa 

edilerek geri gönderilen İl Genel Meclisinin  07.01.2022  tarih ve 27 sayılı kararı 

ile onaylanan imar planının mevzuata uygun olmadığı nedeniyle alınan kararın iptal 

edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

01.03.2022 51 

 

2 

Köy ve Birliklere Yardım Tertibine Konulan Ödeneğin Harcama Esas ve 

Usullerini Gösterir Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili teklifin "Köy 

Otobüs Durağı" yapımı ve u) bendinden sonra gelmek üzere   "GES (Güneş 

Enerji Sistemi)Yapımı" adı ile yeni bir bend eklenmesi ile ilgili teklifi gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine 

oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

  01.03.2022 

52 

3 

İl Özel İdaresinin 31.01.2022 tarih ve 11328 sayılı yazısı ile İl İdare Denetim 

Müdürlüğünün ilgi yazısı ile “ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı 

etki değerlendirme raporunun” bulunmadığı nedeniyle geri gönderilen İl Genel 

Meclisinin  06.01.2022  tarih ve 16 sayılı kararının yeniden görüşülerek,  

18.01.2022 tarihli ve 10844 sayılı yazısı gereği dosyasına eklenerek eksiklikleri 

tamamlanmış olup, bahse konu imar planının onaylanmasına oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

 

   

 

02.03.2022 
53 

 

4 

İl Özel İdaresi  2021 Yatırım Programında olup yapılamayan İlimiz Düziçi İlçesi 

5 km Yeşildere, 1 km Kuşçu –Adaca-Karaguz ve 500 m Karagedik köylerine ait 

yolların 2022 yatırım programına alınarak yapılmasına ait verilen önergenin 

gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri 

Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile kabul 

edilmiştir. 

 

  02.03.2022 

54 

 

5 

İlimiz Düziçi İlçesinde bulunan halen Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olan eski 

köy Enstitüsünden kalan o zaman kullanılan ismiyle “Öğretmen Gazinosu” 

olarak bilinen binanın bakım onarımlarının yapılarak, Düziçi Karacaoğlan 

Kültürünü tanıtma ve geliştirme merkezi haline getirilmesi için, 2022 yatırım 

programına alınarak yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve 

inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Eğitim 

Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Ar-Ge Komisyonu ile Turizm ve 

Gençlik Spor Komisyonlarına havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy 

birliği ile kabul edilmiştir. 

 

  02.03.2022 

55 

6 

İlimize Düziçi İlçesi Çatak, Yenifarsak ve Yeşilyurt Köylerine ait grup yolu 

üzerinde bulunan dar yolların genişletilmesi işinin, 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, Köy İşleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji 

Kaynakları Komisyonu ile Yol Ağı Komisyonlarına havale edilmesine 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

  02.03.2022 

56 

7 

İlimiz Kadirli İlçesi, Yusufizzettin Köyünde hazineye ait bir arsada Küçük 

Sanayi Sitesi kurulması için İl Özel İdaresi tarafından gerekli fizibilite ve proje 

çalışmasının yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

  03.03.2022 
57 
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8 

İlimiz Kadirli İlçesi, Yusufizzettin Köyünün imar planı bulunmadığından, imar 

planı çalışmasının İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım programına alınarak bütçe 

imkanları doğrultusunda yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

  03.03.2022 
58 

9 

İdaremiz 2022 yılı yatırım programında yer alan “Kadirli İlçesi Yalnızdut Köyü 

İçme Suyu Şebeke Hattı Değişim İşi” adlı yapım işinin yatırım programındaki 

adının değiştirilerek, Kadirli İlçesi Yalnızdut ve Karabacak Köyleri İçme Suyu 

Şebeke Hattı değişim işi olarak değiştirilmesine ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna 

havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

03.03.2022 
59 

10 

İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım programında  tarım yatırımlarına ayrılan ödeneğin, 

İlimiz Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerimizden gelen talepleri karşılamakta yetersiz olduğu 

düşünülmekte olup, tarım yatırımlarına ayrılan ödenekte artış sağlanması için yatırım 

programının 2. Kat asfalt programında yer alan; Bahçe İlçesi “İmar sınırı-Kıraçlar 

Bekdemir Köyü Keller İnderesi Köyü Grup Köy yolu / Grup Y1 ilt-yaylalık” 

yolunun 6 km, Hasanbeyli İlçesi “Karayiğit” yolunun 1 km olarak uygulanarak 

oluşan maliyetin tarım yatırımlarında kullanılmasına ait verilen önergenin, 

gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri 

Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir 

 

  

 

03.03.2022 

60 

11 

İlimiz Düziçi İlçesinde bulunan tarihi Köy Enstitüsünden kalan binaların bakım 

onarımının yapılarak ilimiz eğitim ve kültürüne yapacağı katkıların 

araştırılmasına ayrıca İl Özel İdaresi tarafından yapılacak katkıların belirlenmesi 

ve gerekli işlemlerin yapılması için 2022 yılı yatırım programına alınması ile 

ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi ile, Bahse konu Köy Enstitüsündeki 

binaların bakım onarımlarının yapılıp halkımızın hizmetine açılarak ilimiz 

turizmine kazandırılabilmesi için İl Özel İdaresi tarafından proje tespit 

çalışmasının yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

04.03.2022 

61 

12 

İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli - Çerçioğlu – Karakuyu arasında bulunan 

Çarşamba deresi üzerine menfez yapılması işinin, İl Özel İdaresi tarafından 

bütçe imkanları doğrultusunda yapılması ile ilgili komisyon raporlarının, İl Özel 

İdaresi tarafından bütçe imkanları doğrultusunda yapılmasına, yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

  04.03.2022 

62 

13 

İl Genel Meclisinin; 06.01.2022 tarih ve 16 sayılı Kararı, 06.01.2022 tarih ve 17 

sayılı Kararı ile 07.01.2022 tarih ve 27 sayılı Karar içeriklerinde belirtilen E-

Plan numaralarında düzeltme yapılması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve 

inceleme yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık Hizmetleri Komisyonuna 

havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile ile karar verilmiştir. 

 

 

04.03.2022 

63 

14 

Mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait Merkez Çardak Köyü 212 ada 31 

parselde kayıtlı bulunan 25.472,85 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 15.000,00 

m2' sinin  üzerine, sentetik yüzeyli futbol sahası ve açık spor tesisi yapılmak 

üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına 

tahsis edilmesi ile ilgili teklifin gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle 

oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

04.03.2022 64 

15 

İl Özel İdaresinin 2021 yılı 1. Kat Asfalt kaplama yatırım programında bulunan; 

2 km Bekdemir, 2 km Burgaçlı ve 1 km Arıklıkaş yolları SSB yola çevrilerek 

ihale edilmiş olup, ihaleye katılım olmadığı için yapılamadığından bahse konu 

yolların 2022 yılı yatırım programında yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonuna 

havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

04.03.2022 
65 

 

2/4 

 



 

 

16 

Son günlerde İlimizin yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışından 

kaynaklı oluşan zararların araştırılması ile ilgili komisyon raporu ile ilgili İlimizin 

yüksek kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışından kaynaklı oluşan zararların 

yapılan tespitinde; aşağıdaki  tabloda belirtildiği şekli ile zararların oluştuğu tespit 

edilmiş olup, yapılan bu inceleme ve araştırma raporu, İl Genel Meclisi bilgisine 

sunulmuştur. 

 

 

07.03.2022 

66 

17 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi ile 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince hazırlanan 

"2021 Yılı Faaliyet Raporu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut OVALI 

tarafından İl Genel Meclisine sunulmuştur. İl Genel Meclisi tarafından, İdarece 

sunulan faaliyet raporunun yeterli görülmesine oy birliği ile karar verilmiştir 

 

 

 

07.03.2022 
67 

18 

İl Özel İdaresi  2021 Yatırım Programında olup yapılamayan İlimiz Düziçi İlçesi, 

5 km Yeşildere, 1 km Kuşçu –Adaca-Karaguz ve 500 m Karagedik köylerine ait 

yolların 2022 yatırım programına bütçe imkanları doğrultusunda alınarak 

yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

07.03.2022 
68 

19 

İdaremiz 2022 yılı yatırım programında yer alan “Kadirli İlçesi Yalnızdut Köyü İçme 

Suyu Şebeke Hattı Değişim İşi’’ adlı yapım işinin yatırım programındaki adının 

değiştirilerek, “Kadirli İlçesi Yalnızdut ve Karabacak Köyleri İçme Suyu Şebeke 

Hattı değişim işi” olarak bütçe imkanları doğrultusunda değiştirilmesine, yapılan 

işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

07.03.2022 
69 

20 

İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım programında   tarım yatırımlarına ayrılan 

ödenekte artış sağlanması için yatırım programının 2. Kat asfalt programında yer 

alan; Bahçe İlçesi “İmar sınırı-Kıraçlar Bekdemir Köyü Keller İnderesi Köyü 

Grup Köy yolu / Grup Y1 ilt-yaylalık” yolunun 6 km’ ye, Hasanbeyli İlçesi 

“Karayiğit” yolunun 1 km’ ye düşürülerek oluşan maliyet farkının tarım 

yatırımlarında kullanılmak üzere aktarılmasına, yapılan işaretle oylamada oy 

birliği ile karar verilmiş  

 

 

 

07.03.2022 70 

21 

Mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait Merkez Çardak Köyü 212 ada 31 

parselde kayıtlı bulunan 25.472,85 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 15.000,00 

m2' sinin  üzerine, sentetik yüzeyli futbol sahası ve açık spor tesisi yapılmak 

üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü adına 

15.000,00 m2' sinin  tahsis edilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile 

karar verilmiştir. 

 

 

 

07.03.2022 

71 

22 

İl Özel İdaresinin 2021 yılı 1. Kat Asfalt kaplama yatırım programında bulunan; 2 

km Bekdemir, 2 km Burgaçlı ve 1 km Arıklıkaş yolları SSB yola çevrilerek ihale 

edilmiş olup, ihaleye katılım olmadığı için yapılamadığından bahse konu yolların 

2022 yılı yatırım programında bütçe imkanları doğrultusunda alınarak 

yapılmasına, işaretle oylamada oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

07.03.2022 72 

23 

İlimiz Bahçe İlçesinde sulama için kullanılan yaylalık göletlerinin yeterli şekilde 

kullanılması için gerekli olan boruların alt yapısının yeterli olup olmadığı, ihtiyaç 

olması halinde maliyet tespitinin araştırılması ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, 

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

Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar 

verilmiştir. 

 

07.03.2022 

73 

24 

İlimiz Sumbas İlçesi, Çiçeklidere Köyü, Tahtalı Mahallesine giden yolun 

ormanda olduğundan, bahse konu yolun İl Özel İdaresi yol envanterine 

alınmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Yol Ağı Komisyonu, İçişleri 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

07.03.2022 

74 
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25 

İlimiz Sumbas İlçesi, Reşadiye Köyünün İçme suyunun elektrik ihtiyacının Güneş 

Enerji Sistemi ile karşılanması için için İl Özel İdaresi tarafından gerekli proje 

çalışmasının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu ile Sanayi ve Ticaret 

Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

07.03.2022 

75 

26 

İl Özel İdaresinin 2022 yılı yatırım programında yer alan Yazıboyu köyü içme 

suyu şebeke hattın iptal edilerek, yerine Reşadiye Köyünün ana şebekesine 

yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere 

Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Köy İşleri Komisyonu ile Alt Yapı 

Komisyonu havale edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

07.03.2022 

76 
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