
 

 

T.C 

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 

2023 YILI OCAK AYI İL GENEL MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ 

S.No                                KARARIN KONUSU Tarih 
Karar 
Sayısı 

1 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 nci maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 

bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclis 

üyeleri arasından Yapılan gizli oy açık tasnif seçimde; 25 oy alan; Veli GANİ, 

Mehmet BULANIK, Harun ÖZDEMİR, İbrahim AKKUŞ ve Halil ÖZÇELİK’ in İl 

Özel İdaresi Denetim Komisyonuna seçilmelerine karar verildi. 

02.01.2023 01 

2 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmasına karar verilen 

tam zamanlı sözleşmeli 2 Avukat, 1 Biyolog, 5 Mühendis, 1 Mimar, 1 Dekoratör, 2 

Tekniker ve 1 Eğitmen toplam on üç sözleşmeli personelin, 22023 yılı ücretlerinin 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak Genelge eklerine göre 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. 

 

 

 

02.01.2023 

02 

3 

Madencilik faaliyetleri kapsamında alınması gereken harcın, İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatları Hizmet Bedelleri, Tarımsal ve Hayvancılık amaçlı 

tesisler,  kamu kurum ve kuruluşları hariç özel şahıs ve tüzel kişilikler adına alınacak 

kamu yararı kararı ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünce uygulanacak 2023 yılı hizmet bedellerinin 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. 

 

 

 

02.01.2023 

03 

4 

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

Alanı" amaçlı E-Plan Numarası NİP-NİP- 80968214 / UİP- 80444904 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. 

 

 

03.01.2023 

04 

5 

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

parsel numaralı taşınmazların "Konut Alanı" amaçlı E-Plan Numarası 

NİP- 80603060 / UİP- 80940642 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. 

 

 

03.01.2023 

05 

6 

Mülkiyeti idaremize ait  Bahçe İlçesi, Bahçelievler Mahallesi 158 Ada 30 Parselli 

1302,00 m2 alanlı Devlet Bahçeli Bulvarı No:6 adresinde bulunan 2 (iki) katlı İlçe 

Özel İdare Müdürlüğü hizmet binasının zemin katının hizmet binası olarak 

kullanılmak üzere, Bahçe Kaymakamlığı  Köylere Hizmet Götürme Birliği  adına 

tahsis işleminin yapılması ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar verildi. 

 

 

04.01.2023 

06 

7 

Osmaniye Karaçay Deresi Rekreasyon İyileştirme Projelerinin İl Özel İdaresinin 

2023 yılı yatırım programına alınmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile 

karar verildi. 

04.01.2023 07 

8 

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 yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

04.01.2023 

08 

9 

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 açılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

04.01.2023 

09 

 



 

 

10 

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 

Yönetmelik gereğince İdaremizde halihazırda ihdas edilmiş olan Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünün Kaldırılarak, faaliyetlerine İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

bünyesinde Ruhsat ve Denetim Servisi olarak, Strateji  Geliştirme Müdürlüğünün 

kaldırılarak, faaliyetlerine Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Strateji Geliştirme 

Servisi olarak devam etmesi ile ilgili teklifin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere İçişleri Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar verildi. 

 

 

 

04.01.2023 

10 

11 

İhtisas Komisyonları tarafından hazırlanan raporların isteyenlere ücret karşılığında 

verilebilmesi için 2022 yılında belirlenen 40 ₺ ücretin, 24 Kasım 2022 tarih ve 32023 

sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen % 122,93 Yeniden 

Değerlendirme oranında arttırılarak, 2023 yılı ücret tarifesinin 89,17 ₺ olarak 

belirlenmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

05.01.2023 
11 

12 

Genel Meclisinin 07.03.2022 tarih 71 nolu kararında düzeltmeye gidilerek  212 ada 

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

düzeltilmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

05.01.2023 
12 

13 

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 

gerekli çalışmaların İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına, yapılan işaretle oylamada 

oy birliği ile karar verildi. 

 

 

05.01.2023 

13 

14 

İdaremiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için 5393 Sayılı Belediye 

Kanunun 49. Maddesi gereğince çalıştırılmasına karar verilen tam zamanlı 

sözleşmeli 2 Avukat, 1 Biyolog, 5 Mühendis, 1 Mimar, 1 Dekoratör, 2 Tekniker ve 1 

Eğitmen toplam on üç (13) sözleşmeli personelin, 2023 yılında da görevlerine devam 

etmelerine, 2023 yılı ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanacak 

genelge ve ekindeki listelerde belirlenecek ilkeler doğrultusunda taban ücreti 

üzerinden belirlenmesine, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

05.01.2023 

14 

15 

2023 yılı için Madencilik faaliyetleri kapsamında alınması gereken harcın, İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatları Hizmet Bedelleri, Tarımsal ve Hayvancılık amaçlı 

tesisler,  kamu kurum ve kuruluşları hariç özel şahıs ve tüzel kişilikler adına alınacak 

kamu yararı kararı ile İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğünce uygulanacak hizmet bedellerinin EK_1 sayılı listede belirtildiği 

şekilde yeniden değerleme oranında artırılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar  verildi. 

 

 

05.01.2023 

15 

16 

Mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait ekte  bilgileri gönderilen  Osmaniye   

İli, Bahçe İlçesi, Aslanlı Mahallesi, 199 Ada 11 nolu  parselli 3.952,72 m2 arsa 

vasıflı taşınmazın 2.173.996,00 ₺ bedeli mukabilinde, 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanununun 30 maddesi,  5302 sayılı İl  Özel İdaresi kanunun 10 maddesi (f) bendi 

gereğince Bahçe  Belediyesi adına tapu devrinin 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. 

 

 

05.01.2023 

16 

17 

Osmaniye İli Merkez İlçesi Çardak Köyü sınırlarında bulunan 121 ada 31 parsel nolu 

arsanın, 15.000 m2’ lik kısmı spor tesisi yapılmak üzere Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğüne Meclis Kararı ile tahsis edilmiştir. Toplamda 57.371,37 m2 lik alanın 

15.000 m2’ lik kısmı hariç kalan arsaya rekreasyon alanı (piknik ve eğlence alanları, 

gezinti yerleri, yeşil alanlar, dinlenme alanları, çocuk bahçeleri, restoran ve cami 

alanı) 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. 

 

 

05.01.2023 

17 

 

  



 

 

 

18 

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, yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar verildi. 

 

 

06.01.2023 

18 

19 

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, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

06.01.2023 

19 

20 

Mülkiyeti Osmaniye İl Özel İdaresine ait ekte  bilgileri gönderilen  Osmaniye   İli, 

Bahçe İlçesi, Aslanlı Mahallesi, 199 Ada 11 nolu  parselli 3.952,72 m2 arsa vasıflı 

taşınmazın 2.173.996,00 TL bedeli mukabilinde, 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanununun 30 maddesi,  5302 sayılı İl  Özel İdaresi kanunun 10 maddesi (f) bendi 

gereğince Bahçe  Belediyesi adına tapu devrinin "Eşini kaybetmiş kadınlara ve 

yetimlere yönelik yapılacak 26 adet konut yapılmasına” yönelik tapuya şerh koymak 

kaydıyla yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

06.01.2023 

20 

21 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden, Osmaniye İli Merkez 

İlçesi Çardak Köyü sınırlarında bulunan 121 ada 31 parsel 25.472,85 m2 arsa ile 121 

ada 32 parsel 31.898,52 m2 arsa trampa yapılarak İdaremize tahsis edilmiştir. Tahsis 

edilen 121 ada 31 parsel arsanın, 15.000 m2lik kısmı spor tesisi yapılmak üzere 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Meclis Kararı ile tahsis edilmiştir. Toplamda 

57.371,37 m2 lik alanın 15.000 m2 lik kısmı hariç kalan arsaya rekreasyon alanı 

(piknik ve eğlence alanları, gezinti yerleri, yeşil alanlar, dinlenme alanları, çocuk 

bahçeleri, restoran ve cami alanı) yapılmasına, yapılan işaretle oylamada oy birliği 

ile karar verildi. 

 

 

06.01.2023 

21 

22 

İlimiz Düziçi İlçemize bağlı köylerimizi komşu il ve ilçelere bağlayan grup yolları, 

köylerimizi ilçemize ve beldelerimize bağlayan grup yolları ile köyleri köylerimize 

bağlayan grup yollarının çok yıpranmış ve yıllardır ikinci kat asfalt yapılmadığından 

dolayı ileriki yıllarda yolların daha da bozulacağından acil ikinci kat yapılması 

gereken yollarımızın, İl Özel İdaresinin 2023 Yılı Yatırım Programına alınmasına ait 

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

Hizmetleri Komisyonu, Yol Ağı Komisyonu ile Alt Yapı Komisyonuna havale 

edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

06.01.2023 

22 

23 

Osmaniye İli, Bahçe İlçesinde yaşayan çiftçilerimize destek olmak amacıyla aşağıda 

belirtilen projelere İl Özel İdaresi tarafından finansal destek verilmesine ait verilen 

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

Komisyonu, Köy İşleri Komisyonu ile Tarım Orman ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verildi. 

 

06.01.2023 
23 

24 

İlimiz genelinde özellikle gençlerimizin sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla 

yamaç paraşütü, doğa sporları gibi yapılabilecek alanların araştırılıp,  uygun bölge 

tespit edilerek, ülke ekonomisine katkı sağlaması için İl Özel İdaresi ve Gençlik Spor 

İl Müdürlüğü ile ortak proje çalışmasının yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler 

Komisyonu, Ar-Ge Komisyonu ile Turizm ve Gençlik Spor Komisyonuna havale 

edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

06.01.2023 

24 

25 

Köylerimizde bölge iklimine uygun bol miktarda yetişen zeytin, Defne, 

keçiboynuzu, Yaban mersini, narenciye üretimine dayalı sanayi tesislerinin kurulma 

potansiyelinin araştırılıp, yatırımcıya servis vermek amacıyla İlimize sağlayacağı 

katkılarının araştırılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme 

yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Komisyonu ile Tarım Orman ve Hayvancılık 

Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verildi. 

 

06.01.2023 
25 

 

  



 

 

 

26 

İlimiz köylerinde kaçak yapıların yapılmasını önlemek için gerekli denetim 

çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli 

araştırma ve inceleme yapılmak üzere İmar ve Bayındırlık Hizmetleri 

Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar 

verildi. 

 

06.01.2023 
26 

27 

Osmaniye İli, Merkez ve İlçe köylerinde İçme suyu anlamında zararlı bakterilerle 

mücadele tedbirleri kapsamında köylerde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı su 

içebilmesi amacıyla içme suyu depolarında klorlanma cihazı kullanılarak hastalık 

yapıcı mikroorganizmalara karşı yapılan mücadele edilmesi için, İl Özel İdaresi 

tarafından eksik veya arızalı klorlama cihazlarının tespit edilerek gerekli çalışmanın 

yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Alt 

Yapı Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Hizmetleri Komisyonuna havale edilmesine 

yapılan işaretle oylamada oy birliği ile karar verildi. 

 

 

06.01.2023 

27 

28 

Osmaniye İli, Dereobası Köyü, Geyikdüzü Mahallesinde Karagöl Mezrasına giden 

yolun, Osmaniye İl sınırlarında kalan 1,5 km kısmının bütçe imkanları dahilinde 

stabilize yapılmasına ait verilen önergenin, gerekli araştırma ve inceleme yapılmak 

üzere Plan ve Bütçe Hizmetleri Komisyonu, Ulaştırma ve Enerji Kaynakları 

Komisyonu ile Yol Ağı Komisyonuna havale edilmesine yapılan işaretle oylamada 

oy birliği ile karar verildi. 

 

06.01.2023 
28 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


