
 

Yılı            : 2019 

Rapor No : 01 

 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 08.01.2019 tarih ve 12 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

Merkeze bağlı, Gökçedam (Hemite) Köyü sınırları içerisinde, Hemite Kalesinin güneyinde bulunan Hitit 

Kabartmalarının İlçemiz Turizmine kazandırılması için gerekli araştırma çalışmasının yapılmasına ait 

verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Neşet NARCIOĞLU’ nun Başkanlığında gerek 

mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 24.01.2019 tarihi ile  30.01.2019 tarihleri 

arasında belirli günlerde 5 gün süre ile toplandı.             

 Yapılan toplantıda; İlimize Merkeze bağlı, Gökçedam (Hemite) Köyü sınırları içerisinde bulunan 

Hemite Kalesinin güneyinde bulunan kayanın (nehrin eski yatağına cepheli) güney cephesinde bereli, 

yuvarlak kaba sakallı elinde asası yukarı doğru kıvrık burunlu ayakkabısı ile Hitit döneminin tipik 

özelliklerini taşıyan kabartma Hitit askeri görünümlüdür. Doğanın etkisiyle izlenemez bir hal almıştır. 

 Hitit Kabartmaları için restorasyon ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm 

Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. 

Bu tür restorasyon çalışmaları tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli 

çalışmalar sağlayacağından tarihi yapıların onarılması ve korunmasının, İlimiz ve Ülke Turizmine katkı 

sağlayacağı kanısına varılarak,  yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine 

sunulmasına, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Neşet NARCIOĞLU  

Komisyon Başkanı 
Zafer YANBAK                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Nihat AKKOCA  

Katip 
 

 

 

Hacı Bekir DİNGİL  

Üye 
Salim BARUTCU  

Üye 
 

 

 

 

 
             



 

Yılı            : 2019 

Rapor No : 02 

 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 08.02.2019 tarih ve 31 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz,  

Karatepe-Aslantaş’ ın 2 km kuzeyinde, Ceyhan ırmağı sahilinden 200 m uzaklıkta bulunan Kumkale 

Kalesinin Turizmine kazandırılması için gerekli araştırma çalışmasının yapılmasına ait verilen önergeyi 

görüşmek üzere Komisyon Başkanı Neşet NARCIOĞLU’ nun Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl 

Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 25.02.2019 tarihi ile 28.02.2019 tarihleri arasında 4 gün süre ile 

toplandı.             

 

Yapılan toplantıda; Kumkale Haçlılar Kalesi, Karatepe-Aslantaş’ ın 2 km. kuzeyinde, Ceyhan 

ırmağı sahilinden 200 m. uzaklıktaki kayalık bir taraçanın üzerinde kurulmuştur. Kale, güney ovalardan 

orta Anadolu’ya giden Akyol denen kervan yolu ve doğu-batı yönündeki diğer bir yolun kesiştiği yerdedir. 

Kumkale üç katlı yüksek bir donjon ve batı tarafına yerleştirilmiş köşeleri yuvarlak kulelerle 

donanmış dikdörtgen bir avludan oluşur.1978 yılında İstanbul Üniversite’sinden bir ekiple burada kurtarma 

kazısı yapılmış, M.S. 11. ve 12. yüzyıllara, en son 13. yüzyıla ait çanak çömlek parçaları bulunmuştur. 

Baraj suyu altında kalmaması için kalenin uygun bir yere taşınması olanakları Üniversiteler ve 

Bakanlıklar arası bir komisyon tarafından araştırılmıştır. Ancak taş kaplı duvarların içi moloz taşlarıyla 

doldurulmuş olduğundan, kalenin böyle bir nakilde özelliğini kaybedeceği için buna olanak 

bulunamamıştır. Bu nedenle kaleyi kurtarmak mümkün olmamıştır. Ancak baraj suyunun çok alçaldığı 

nadir zamanlarda kalenin dendaneleri görülebilir. 

Tarihi Kumkale Kalesinin İlimiz ve Ülkemiz turizmine kazandırılması için gerekli olan restorasyon 

ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından proje karşılığında finansal destek 

alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. 

 Kumkale Kalesinin restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler kaleye 

rahatça ulaşıp gezilip görebileceklerdir. Bu tür restorasyon çalışmaları tarihi yapıların korunması ve 

gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalar sağlayacağından tarihi yapıların onarılması ve 

korunmasının, İlimiz ve Ülke Turizmine katkı sağlayacağı kanısına varılarak,  yapılan bu araştırma 

raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar 

verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Neşet NARCIOĞLU  

Komisyon Başkanı 
Zafer YANBAK                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Nihat AKKOCA  

Katip 
 

 

 

Hacı Bekir DİNGİL  

Üye 
Salim BARUTCU  

Üye 
 



 
Yılı            : 2019 

Rapor No : 03 

 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 

 

İl Genel Meclisinin 08.03.2019 tarih ve 50 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; Mamure 

Tren İstasyonun Restorasyon projesinin İl Kültür Müdürlüğünden istenerek, Restorasyon projesine ek 

olarak, Mamure Tren İstasyonuna Milli Mücadele Müzesi ve Restoran yapılması ve Osmaniye Tren 

istasyonu ile Mamure Tren İstasyonu arasına Kara Tren seferinin konulması ayrıca, Mamure Tren 

İstasyonunun Turizme kazandırılabilmesi için hangi faaliyetler yapılabileceği ve Özel İdaresinin Kültür 

bütçesinden ve DOĞAKA tarafından yardım alınıp alınamayacağının araştırılmasına ait verilen önergeyi 

görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Neşet NARCIOĞLU’ nun Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl 

Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 25.03.2019 tarihinden 29.03.2019 tarihine kadar 5 gün süre ile 

toplandı.             

           

Yapılan toplantıda; Mamure Tren İstasyonun Turizme kazandırılması adına Osmaniye Tren 

İstasyonu ile Mamure Tren İstasyonu arasına Kara Tren seferinin konulması için İl Özel İdaresi ile 

DOĞAKA tarafından gerekli fizibilite çalışmasının yapılmasına, yapılacak olan fizibilite çalışmaları 

sonucunda İl Özel İdaresinin Kültür bütçesinden ve DOĞAKA tarafından yardım alınmasına, Turizm ve 

Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Neşet NARCIOĞLU  

Komisyon Başkanı 
Zafer YANBAK                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Nihat AKKOCA  

Katip 
 

 

 

Hacı Bekir DİNGİL  

Üye 
Salim BARUTCU  

Üye 



Yılı            : 2019 

Rapor No : 04 

 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 İl Genel Meclisinin 15.04.2019 tarih ve 73 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Düziçi İlçesi, Sabun Çayı üzerinde yapılan mesire alanının, İlimiz ve İlçemiz turizmine kazandırılması için 

gerekli araştırmanın yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Bünyamin 

KAZĞI’ nın Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 

25.04.2019 tarihinden 29.04.2019 tarihine kadar 3 gün süre ile toplandı.             

           

Yapılan toplantıda; İlimiz Düziçi İlçesinde bulunan Sabun Çayı; Sessiz, sakin, serin ve doğa ile iç 

içe olması sebebiyle özellikle yaz aylarında yerli halk tarafından tercih edilen bir doğal mekandır. Sabun 

çayı üzerinde aynı zamanda şelalede bulunmaktadır. Bölge için Kültür ve Turizm Bakanlığından proje 

karşılığında finansal destek alınarak mesire alanı yapılabilir. Sabun çayı üzerine mesire alanı yapılması 

durumunda, çok sayıda turistin bölgeye geleceği kanısına varılmış olup, yapılan bu araştırma raporunun İl 

Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 
 

 



 
Yılı            : 2019 

Rapor No : 05 

 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 İl Genel Meclisinin 10.05.2019 tarih ve 94 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Hasanbeyli İlçesinde bulunan Karafenk Kalesinin, İlimiz ve Ülkemiz Turizmine kazandırılması için 

gerekli araştırmanın yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Bünyamin 

KAZĞI’ nın Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 

27.05.2019 tarihinden 31.05.2019 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı.             

           

 Yapılan incelemede: İlimize bağlı, Hasanbeyli İlçesinde bulunan Karafenk Kalesi, İlçenin doğuya 

doğru 7 km. toprak yoldan gidilerek araçla yanına ulaşılabileceği bir konumdadır.. Karafenk Kalesinden 

kuzeye gidilirse Bahçe’ye, doğusuna devam edilirse Fevzi paşa’ ya ulaşılır. Bu gözetleme kulesi (kale) 

buradan geçişleri engellemek için önemli noktadadır. Karafenk Kalesinin dört köşesinde köşe kuleleri olan 

basit bir yapı olup, kulelerin yüksekliği 5 m’dir. Kuzeybatıdaki kule en büyük olanıdır. Batı duvarındaki iki 

payanda sonra ki dönemde yapıldığı düşünülmektedir. Kuzey batıda ki kulenin taşları dökülmüş olmasına 

rağmen temelden yukarıya doğru konik yapısı görülmektedir. Karafenk Kalesi, Tumil ve Kütüklü 

kalelerine plan olarak benzer ancak duvar işçiliği farklıdır. Yapıldığı tarih hakkında farklı görüşler 

bulunmakta olup, antik dönem ve ortaçağdaki adı bilinmemektedir. Yapım malzemesi olarak kara taş 

kullanılmış olan kalenin duvarlarında üst örtüyü taşıyacak ahşap hatıl yerleştirmek için boşluklar 

bulunmaktadır.  Kale iki katlı ve ahşap çatılıdır. Kalenin batı yönündeki yamaçta bulunan mezarlıkta, insan 

motifini andıran mezar taşları bulunmaktadır. 

Tarihi Karafenk Kalesi için restorasyon ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm 

Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. 

Karafenk Kalesi restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler kaleye rahatça ulaşıp 

gezip görebileceklerdir. Bu tür restorasyon çalışmaları tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması adına önemli çalışmalar sağlayacağından tarihi yapıların onarılması ve korunmasının, İlimiz ve 

Ülke Turizmine katkı sağlayacağı kanısına varılarak, yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin 

bilgilerine sunulmasına, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 
 



 
Yılı            : 2019 

Rapor No : 06 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 14.06.2019 tarih ve 130 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Merkeze bağlı, Kazmaca Köyünde bulunan Babaoğlan Kalesinin, İlimiz ve Ülkemiz Turizmine 

kazandırılması için gerekli araştırmanın yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon 

Başkanı Bünyamin KAZĞI’ nın Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı 

salonunda 26.06.2019 tarihinden 28.06.2019 tarihine kadar 3 gün süre ile toplandı.          

 

Yapılan incelemede: İlimiz Merkeze bağlı, Kazmaca Köyünde bulunan Babaoğlan Kalesi yapısal 

olarak orta çağ kalesidir. Büyük bir kısmı doğa şartları ve insanlar tarafından tahrip edilmiş kalenin ayakta 

kalan kısımları yıkılmak üzeredir. Günümüze kadar gelen yapısıyla iki katlı bir mimarisi olduğu 

görülmektedir. Sur duvarlarının dış yüzeyi iyice işlenmiş iç kısımları kabaca bırakılmıştır. Kalınlığı farklı 

ölçülerdedir. Arası dolgu malzemesi ile doldurulmuştur. 

 

Babaoğlan kalesinin en önemli özelliklerinden biri 300 m. kadar uzağındaki tepede ana kayaya 

oyulmuş kabartmadır. Kabartmada belinde kılıç, sol elinde mızrak, sağ eli dua eder durumda Hitit 

Krallarınınkine benzer başlıklı bir erkek ile şahlanan bir ata binmiş bir süvari betimlenmiştir. Süvarinin bir 

kısmı tahrip olmuştur.  

Tarihi Babaoğlan Kalesi için restorasyon ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm 

Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. 

Babaoğlan Kalesi restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler kaleye rahatça ulaşıp 

gezip görebileceklerdir. Bu tür restorasyon çalışmaları tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara 

aktarılması adına önemli çalışmalar sağlayacağından tarihi yapıların onarılması ve korunmasının, İlimiz ve 

Ülke Turizmine katkı sağlayacağı kanısına varılarak, yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin 

bilgilerine sunulmasına, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 
 



 
Yılı            : 2019 

Rapor No : 07 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 04.07.2019 tarih ve 148 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı Kadirli İlçesi, Değirmendere Köyünde bulunan Değirmendere Kalesinin, İlimiz ve Ülkemiz 

Turizmine kazandırılması için gerekli araştırmanın yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, 

Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI’ nın Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi 

Encümen toplantı salonunda 23.07.2019 tarihinden 29.07.2019 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı.          

 

Yapılan incelemede: Değirmendere Kalesi İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Yoğunoluk Maksutoğlu 

yaylalarından 4 km içerde Değirmendere Köyünde bulunmaktadır. Değirmendere Kalesi, Adana Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.10.2017 tarih ve 8645 sayılı kararıyla tescil edilmiştir.  

 

Kalenin restore edilmesi yayla turizmi açısından önem arz etmekte olup, ziyaretçilerin zaruri 

ihtiyaçlarını karşılamak için Çeşme ve lavabo yapılması, kale çevresinde bitki temizliğin yapılması, kalenin 

yerini gösteren yönlendirme ve kale girişine bilgilendirme tabelası yapılması uygun olacaktır. Ayrıca 

kalenin çevresinde düzenlemesinin yapılarak oturma bankları konması Yaylalara gelen ziyaretçilerin kaleyi 

de ziyaret etmesine vesile olacaktır. 

Değirmendere Kalesinin restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler kaleye 

rahatça ulaşıp gezip görebileceklerdir. Bu tür restorasyon çalışmaları tarihi yapıların korunması ve gelecek 

kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalar sağlayacağından tarihi yapıların onarılması ve korunmasının, 

İlimiz ve Ülke Turizmine katkı sağlayacağı kanısına varılarak, yapılan bu araştırma raporunun İl Genel 

Meclisinin bilgilerine sunulmasına, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 
 



 
Yılı            : 2019 

Rapor No : 08 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 156 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; Türk 

Kültüründe efsane olan Batıdaki Föniks ve İrandaki Zümrüd-ü Anka’ nın karşılığı olan Tuğrul Kuşunun 

İlimizde tanıtımının yapılması adına, İlimiz Şehir girişlerine hakim tepelerde Tuğrul Kuşu Heykelinin 

yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI’ nın 

Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 23.07.2019 tarihinden 

29.07.2019 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı.          

 

Yapılan incelemede: İl Genel Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 156 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; Tuğrul Kuşunun İlimizde tanıtımının yapılması adına, İlimiz Şehir girişlerine hakim 

tepelerde Tuğrul Kuşu Heykelinin yapılması işinin, görev sorumluluk alanımız dışında kalması ve bütçede 

kaynak sıkıntısı olması nedeniyle öncelikli ihtiyaç duyulan yatırımlara yer verildiğinden bahse konu Tuğrul 

Kuşu heykelinin yapılmasının uygun olmayacağına, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar 

verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 
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Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 
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Yılı            : 2019 

Rapor No : 09 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 

İl Genel Meclisinin 06.09.2019 tarih ve 173 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimizde 

yer fıstığının ekonomik olarak katma değerinin daha da arttırılmasıyla birlikte, İlimizin tanıtımında, Kültür 

ve Turizmin geliştirilmesine ne gibi etkilerinin olabileceği ile ilgili konuların araştırılması; Kurumumuz 

imkanlarıyla birlikte bu konuda paydaş kurumlar ve Mali destek imkanlarının belirlenmesi hususunun  

araştırılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI’ nın 

Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 23.09.2019 tarihinden 

27.09.2019 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 

     

 Yapılan toplantıda;  İlimizde, Tarımsal alanda ilk sırada yer fıstığı gelmektedir. Yerfıstığı artık 

önceden olduğu gibi sadece tarladan alınıp satılmıyor. Yer fıstığı işleme tesislerimizde bir çok işlemden 

geçtikten sonra çeşitli formlarda üretim gerçekleştiriliyor. Yer fıstığı hem üretim olarak hem de ticaret 

olarak ilimizin ekonomisine katkı sağlayan ve gerek yurtiçi pazarlarda gerekse de yurtdışı pazarlarda yer 

bulan en önemli ürünümüzdür. Yer Fıstığının tanıtımının arttırılarak ilimiz ekonomisine katkı sağlamak 

için; 

 

 Organize sanayi bölgeleri içerisinde daha büyük ölçekli firmaların kurulması teşvik edilmeli ve 

hazine teşviklerinden faydalanılmalıdır. 

 Ulusal turizm politikası olan kültür turizmi içerisinde yöresel ürün olarak tanıtımı yapılmalıdır. 

 Ulusal ve uluslararası gıda fuarlarına firmaların katılımının sağlanması teşvik edilmelidir. 

 Satış ve pazarlamanın, son dönemlerde ortaya çıkan Şehir Pazarlaması mantığı ile gelişimi 

sağlanmalıdır. Yer Fıstığının üretim değeri dışında, turizme has kültürel değeri ön plana 

çıkartılmalıdır. 

 Üreticilerin ve dağıtım kanallarının örgütlenmesini sağlayacak kapasite güçlendirilmesine 

öncülük edilmelidir. 

 Yöresel ürün ve değerler hakkında doğru ve güvenilir bilgi resmi kanallar tarafından tüketicilere 

iletilmelidir. 

 

İl Özel İdaresinin mali ve teknik destek programlarıyla kurum ve kuruluşların eş finansmana dayalı 

ortak proje üreterek yer fıstığının İlimiz ekonomisine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yapılan bu 

araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına, Turizm ve Gençlik Spor 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

 
Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 



 
Yılı            : 2019 

Rapor No : 10 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 

İl Genel Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 175 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel 

İdaresinin 26.09.2019 tarih ve 8913 sayılı yazısı ile teklif edilen; Mülkiyeti İdaremize ait tapuda 

Karaboyunlu Mahallesi, 1745 ada, 12 parsel taşınmaz 16.678,11 m² taşınmaz üzerine "Osmaniye Yerfıstığı 

Müzesi" yapılması planlanmakta olup, Projenin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulmasının, projenin 

kabulü ve onaylanması halinde, İl Özel İdare bütçesi ve Kültür Uygulama kaynaklarından 

karşılanmasına, Proje ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT' a 

ve KAYS' la ilgili iş ve işlemlerde Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Faruk ALKAYA' nın 

yetkilendirilmesi ile ilgili teklifi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI’ nın 

Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 02.10.2019 tarihinde 

saat 10.00’ da toplandı. 

     

Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 175 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İl Özel İdaresinin 26.09.2019 tarih ve 8913 sayılı yazısı ile teklif edilen;  Doğu Akdeniz 

Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı (TZKAMU) kapsamında; Osmaniye İlinde yerfıstığı tarımının ve ürünlerinin işletme sanayisinin 

% 40,40'ı Osmaniye’de karşılanmasına rağmen, % 90'nına yakın kısmı Osmaniye’de pazarlanmaktadır. 

Osmaniye ile özleşmesi ile birlikte adını almış ve ilin tescili coğrafi sembolü olmuştur. Yerfıstığı ürünü ile 

ilgili geçmişten bugünümüze kadar ekimi hasadı işlenişine yönelik tarihi süreci anlatmak, bu süreçte 

kullanılan makine ve aletlerin tanıtımın yapılacağı ekli taslak proje ve resimlerde görüldüğü üzere 

"Osmaniye Yerfıstığı Müzesi" yapılması planlanmaktadır. 

  

Proje uygulama alanı öncelikli olarak, Mülkiyeti İdaremize ait tapuda Karaboyunlu Mah. 1745 ada 

12 parsel taşınmaz 16.678,11 m² taşınmaz üzerinde Kazım TÜLÜCÜ caddesine bakan tahminen 3.000,00 

m²'lik Belediye imarında Resmi Kurum Alanı olarak gözüken arsa üzerine yapılması, taşınmazın proje 

uygulamasında yetersiz olması durumunda yine Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait uygun bir taşınmaz üzerine 

yaptırılması düşünülmektedir. 

 

Bu nedenle; Projenin Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına sunulmasının, projenin kabulü ve 

onaylanması halinde, İl Özel İdare bütçesi ve Kültür Uygulama kaynaklarından karşılanmasına, Proje ile 

ilgili her türlü iş ve işlemlerde  İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT' a ve KAYS' la ilgili iş ve 

işlemlerde Plan Proje ve Yatırım İnşaat Müdürü Faruk ALKAYA' nın yetkilendirilmesinde, Turizm ve 

Gençlik Spor Komisyonumuzca herhangi bir sakıncasının bulunmadığına karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

 
Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 



 
Yılı            : 2019 

Rapor No : 11 

 
TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 

İl Genel Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 183 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen, İl Özel 

İdaresinin 03.10.2019 tarih ve 9177 sayılı yazısı ile teklif edilen; DOĞAKA tarafından 2019 yılı içerisinde 

yapılacak olan Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 

kapsamında İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelere, İl Özel İdaresinden eş finansman 

sağlanması ile ilgili teklifi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI’ nın Başkanlığında 

gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 23.10.2019 tarihinden 30.10.2019 

tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

      

 

Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 04.10.2019 tarih ve 183 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen, İl Özel İdaresinin 03.10.2019 tarih ve 9177 sayılı yazısı ile teklif edilen; İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünce Turizm altyapısının geliştirilmesi amacıyla hazırlanmakta olan projelere, Doğu Akdeniz 

Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından 2019 yılı içerisinde yapılacak olan "Turizm Altyapısının 

Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" nda Osmaniye İlinin turizmden hak ettiği payı 

alması amacıyla, Kadirli Flaviopolis Antik Kenti ve Düziçi- Eirenepolis - Antik Eirenepolis Antik 

Kentinde müze kurtarma kazılarıyla ortaya çıkarılan mozaiklerin ve mimari yapıların yârinde korunması 

modern üst çatı örtüsü, yürüyüş yolları ve karşılama ünitesi yapılarak birer açık hava müzesi olarak 

ziyarete açılması için "Flavlopolis ve Eirenepolis Antik Kentleri Kapılarını Ziyaretçilere 

Açıyor" projesi ile   Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde, giriş kapısının yenilenmesi, giriş kapısından 

müzeye kadar olan yolun parke taş ile kaplanması, Halet Çambel Evinin "Anı Evi" olarak düzenlenmesi, 

seyir terası yapımı, mevcut taş binanın "Müzenin Kahvesi" olarak düzenlenmesi, müze dışındaki mevcut 5 

binanın düzenlenmesi için "Geçmişten Geleceğe Karatepe" isimli hazırlanan projelere İl Özel İdaresi 

tarafından %15 eş finansman sağlanmasına; Ancak, İl Özel İdaresinin bütçe İmkanlarının kısıtlı olması göz 

önünde bulundurularak %15’ lik finansman miktarının 500.000,00 ₺’ yi geçmemesi kaydıyla eş finansman 

sağlanmasında, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca herhangi bir sakıncasının bulunmadığına karar 

verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 
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Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 

 



 
Yılı            : 2019 

Rapor No : 12 

 
TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 

İl Genel Meclisinin 06.12.2019 tarih ve 222 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Düziçi İlçesi Düldül Dağında yapımı devam eden teleferik sisteminin turizm açısından ilçemize 

sağlayacağı katkısının araştırılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Bünyamin 

KAZĞI’ nın Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 

23.12.2019 tarihinden 27.12.2019 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

     

Yapılan toplantıda: Teleferik sistemi, bir tepeyi tırmanmaya ya da birbirinden uzak iki dağı, iki 

istasyon arasına kurulmuş çelik halatlar yardımıyla bir kabin içerisinde insan ya da yük taşımaya yarayan 

araçtır. Teleferikler, dünyanın birçok yerinde turistik amaçlar için kullanılmaktadır. Teleferikler, genel 

olarak insanların yürüyemeyecekleri diklikteki ya da doğa açısından yürümenin tehlikeli olabileceği 

alanlara kurulmuşlardır. İlimize bağlı Düziçi İlçesi, Düldül Dağında yapımı devam eden Teleferik 

Projesinin hayata geçirilmesiyle, 

 

 Bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistler 2 bin 200 rakımlı Düldül Dağı’nın zirvesine çıkıp oradan 

yöreyi kuş bakışı izleyebilecek, 

  Zirveye otel yapılması durumunda  gelen turistlerin konaklaması sağlanacak olup, ayrıca bölgede 

istihdam oluşturacaktır.  

 

Böylece Düldül Dağı’na yapılan Teleferik Projesi ile Kenttin, turizm yatırımlarıyla ekonomik 

kalkınmasına katkı sağlayacağı kanısına varılarak, yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin 

bilgilerine sunulmasına, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
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Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

 
Mehmet AKSİN 

Üye 
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