
   

        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/1 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 

          İl Genel Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 11 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İlimize bağlı, 

Sumbas İlçesi, Gaffarlı Köyünde bulunan, Taş köprünün restore edildiği, ancak çevresinde bulunan otel, 

değirmen ve çarşının restore işlemlerinin yapılmadığı, Turizme kazandırılması için ne gibi işlemlerin yapılması 

gerektiğinin araştırılarak Meclisin bilgilerine sunulmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon 

Başkanı İsmail KAYA’nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı 

salonunda 23.01.2017 tarihinden 27.01.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 

 

       Yapılan incelemede; İlimize bağlı, Sumbas İlçesi, Gaffarlı Köyünde bulunan, tarihi Taş Köprünün 

restore edildiği, ancak çevresinde bulunan otel, değirmen ve çarşının bakımsız olduğu gözlemlenmiş olup, 

gerekli restore işlemlerinin yapılarak halkımızın hizmetine açılmasının gerek sosyal gerekse ekonomik olarak 

bölge halkına ve turizme katkı sağlayacağı kanısına varılarak yapılan bu araştırma raporunun İl Genel 

Meclisinin bilgilerine sunulmasına Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

  

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 
 
                  

                           İsmail KAYA                                  Zafer YANBAK                             Ali KILIÇ (1) 

                        Komisyon Başkanı                                      Sözcü                                            Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/2 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 

        İl Genel Meclisinin 06.02.2017 tarih ve 45 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize bağlı, Düziçi 

İlçesi, Çerçioğlu Köyü, Yeşil Mahallesinde bulunan Şelalenin İlçemiz, İlimiz ve Ülke Turizmine kazandırılması için 

ne gibi işlemlerin yapılması gerektiğinin araştırılarak Meclisin bilgilerine sunulmasına ait verilen önergeyi görüşmek 

üzere Komisyon Başkanı İsmail KAYA’nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen 

Toplantı salonunda 22.02.2017 tarihinden 28.02.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 

 

       Yapılan incelemede; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çerçioğlu Köyü, Yeşil Mahallesinde bulunan, Yeşil Şelalesi 

önemli turizm değerlerimizdendir. Yeşil Şelale’ nin çevresine çimlendirme ve ışıklandırma gibi çevre düzenlemesi 

yapılmasının, hem gece hem de gündüz doyumsuz güzelliğe sahip hale gelerek eski görüntüsünün değişmesine ve 

modern bir görüntüye kavuşması sağlanmış olup, bölge halkına eşleriyle, çocuklarıyla güzel bir gün geçirmeleri ve 

böylesine güzel bir tabiat parkını ülke turizmine kazandırılmasının  gerek sosyal gerekse ekonomik olarak bölge 

halkına katkı sağlayacağı kanısına varılarak yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine 

sunulmasına Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

  

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 
 
                  

                           İsmail KAYA                                  Zafer YANBAK                             Ali KILIÇ (1) 

                        Komisyon Başkanı                                      Sözcü                                            Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 
 

   

 
 
 

 
 
 

 
 



        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/3 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 

         İl Genel Meclisinin 07.03.2017 tarih ve 97 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize bağlı, Düziçi 

İlçesi, Zindağı (Güzelyurt) Köyü, Deve Mağarasının Turizme kazandırılması için ne gibi işlemlerin yapılması 

gerektiğinin yerinde inceleme yapılarak, araştırılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı 

İsmail KAYA’nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 22.03.2017 

tarihinden 28.03.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 

 

       Yapılan incelemede: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Zindağı (Güzelyurt) Köyü, Deve Mağarası; Çukurova 

yöresinin yüksek zirvelerinden biri olan Düldül Dağı’nın eteklerinde iki kilometre uzunluğundaki Kısıklı 

Kanyonun içerisinde yer almaktadır. Ağız yüksekliği 30 metre ve 300 metre kareden fazla iç genişliğine 

sahip Deve Mağarası. Dört mevsim gezilebilen ve sahip olduğu güzellikleriyle görenlerini adeta büyüleyen  

bir görünüme sahiptir. Söz konusu mağaranın çevre düzenlenmesinin ekolojik dengesine zarar vermeden 

yapılarak doğal ve kültürel değerlerimizin koruma-kullanma dengesi içerisinde ülke turizmine 

kazandırılmasının  gerek sosyal gerekse ekonomik olarak bölge halkına katkı sağlayacağı kanısına 

varılarak yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına Komisyonumuzca 

karar verilmiş olup, 

   

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 
 
                  

                           İsmail KAYA                                  Zafer YANBAK                             Ali KILIÇ (1) 

                        Komisyon Başkanı                                      Sözcü                                            Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 
 

 
 

 
 

 



     

         Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/4 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 

         İl Genel Meclisinin 07.04.2017 tarih ve 138 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize bağlı, 

Düziçi İlçesi, Yeşilköy Köyü sınırları içerisinde bulunan Suatalan Şelalesinin İlçemiz, İlimiz ve Ülkemiz 

turizmine kazandırılması için gerekli araştırma ve incelenmenin yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek 

üzere Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI ‘ nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi 

Encümen Toplantı salonunda 24.04.2017 tarihinden 28.04.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

       Yapılan incelemede; İl Genel Meclisinin 07.04.2017 tarih ve 138 sayılı kararı ile komisyonlara havale 

edilen; İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Yeşilköy Köyünün Güney Doğusundan çıkan Böcekli – Bayındırlı 

Köyü ile Elbeyli Yeşilköy grup yollarından ulaşımı sağlanan Suatalan Şelalesi, yeşillik ve orman içerisinde 

mevcut haliyle dahi güzel bir görünüme sahiptir. Bahar ile birlikte insanların piknik yapmak için rağbet 

gösterdikleri doğal bir güzelliğe sahip olan Suatalan Şelalesi insanlarımızın sıkça ziyaret ettiği doğal bir 

tabiat alanıdır. Şelalenin çevresinde insanların doğal ihtiyaçlarını karşılayacak herhangi bir tesis 

olmadığından mağduriyet söz konusu olup, mevcut yerin insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

çevresine bankların koyulup, ihtiyaçlarının giderileceği lavaboların yapılıp  ve şelalenin ekolojik dengesine 

zarar vermeden çevre düzenlemesinin yapılmasının, insanların rahat ve huzur içerisinde piknik 

yapabileceği bir ortamın oluşmasını ve şelalenin ziyaretçi akınına uğramasını sağlayacağından, söz konusu 

şelalenin ilçe, il ve ülke turizmine kazandırılmasına katkı sağlayacağı kanısına varılarak yapılan bu 

araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 
                  

                        Bünyamin KAZĞI                                  Ali KILIÇ (1)                     Nihat AKKOCA 

                        Komisyon Başkanı                                      Sözcü                                       Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 
 

 
 
 
 



        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/5 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 

         İl Genel Meclisinin 07.04.2017 tarih ve 147 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; Osmaniye 

İlinde stadyum yapılabilmesi için yeterli alt yapı çalışmalarının yapılıp yapılmadığı, ilimizde kaç adet 

stadyum olduğu, İlimizde kaç adet lisanslı futbolcu bulunduğu, İlimizde hangi spor dalları üzerine 

hizmetler verildiğinin araştırılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Bünyamin 

KAZĞI ‘ nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 

24.04.2017 tarihinden 28.04.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

       Yapılan incelemede: İlimizde stadyum yapılabilmesi için yeterli alt yapı çalışmalarının bütçe ve 

uygun arsa bulunması durumunda düşünüldüğü, İlimizde 6 Adet Stadyum olduğu, İlimizdeki spor dalları 

olarak “Atıcılık, Avcılık, Atletizm, Badminton, Basketbol, Beyzbol ve Softbol, Bisiklet, Bocce, Bovling, 

Dart, Boks, Jimnastik, Hokey, Dağcılık, Geleneksel Spor Dalları, Gelişmekte Olan Spor Branşları, Güreş, 

Halk Oyunları, Hava Sporları, Hentbol, Herkes İçin Spor, İzcilik, Karate, Kick-Boks, Masa Tenisi, Muay-

Thai, Okçuluk, Okul Sporları, Oryantring, Satranç, Taekwon-Do, Tenis, Voleybol, Vücut Geliştirme ve 

Fitness, Wu-Shu, Yüzme, Özel Sprocular, İşitme Enegelliler, Görme Engelliler” spor dalları üzerinden 

hizmetler verilerek, yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

          İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 
 

 
 
                  

                        Bünyamin KAZĞI                                  Ali KILIÇ (1)                     Nihat AKKOCA 

                        Komisyon Başkanı                                      Sözcü                                       Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/6 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 

         İl Genel Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 173 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel 

İdaresinin 05.05.2017 tarih ve 3975 sayılı yazısı ile teklif edilen; İlimiz Merkeze bağlı, Çona köyünde 

yapılan Çona Köyü Köy İmar Planı içerisinde konut alanı olarak ayrılan, 102 ada 594 parsel numaralı 

taşınmazın üzerinde Öğrenci Yurdu kurmak amacı ile "Sosyal Tesis Alanı" olarak ekte gönderilen 1/5000 

ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatını, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel 

İdaresi Kanununun 10/c maddesi gereğince onaylanması ait verilen teklifi görüşmek üzere Komisyon 

Başkanı Bünyamin KAZĞI ‘ nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen 

Toplantı salonunda 24.05.2017 tarihinden 30.05.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

       Yapılan incelemede: İl Genel Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 173 sayılı kararı ile komisyonlara havale 

edilen; İl Özel İdaresinin 05.05.2017 tarih ve 3975 sayılı yazısı ile teklif edilen; İlimiz Merkeze bağlı, Çona 

köyünde yapılan Çona Köyü Köy İmar Planı içerisinde konut alanı olarak ayrılan, 102 ada 594 parsel 

numaralı taşınmazın üzerinde Öğrenci Yurdu kurmak amacı ile "Sosyal Tesis Alanı" olarak ekte gönderilen 

Plan İşlem Numarası NİP-26176,1 / UİP-26177,1 olan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı tadilatını 

Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İl Gıda Tarım Hayvancılık İl 

Müdürlüğü,  Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Bakanlığı İskenderun İşletme Müdürlüğü, 

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Toroslar Elektrik 

Dağıtım A.Ş., Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün olumlu Kurum görüşlerine istinaden, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b 

maddesi ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c maddesi gereğince İmar Planı tadilatı yapılmasında 

Komisyonumuzca herhangi bir sakıncasının bulunmadığına karar verilmiş olup, 

          İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 
 

 
 
                  

                        Bünyamin KAZĞI                                  Ali KILIÇ (1)                     Nihat AKKOCA 

                        Komisyon Başkanı                           Komisyon Bşk. Yrd.                            Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/7 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 
 

         İl Genel Meclisinin 08.05.2017 tarih ve 176 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; Osmaniye’de 

bulunan Aslantaş barajının ne zaman  ve hangi amaçla kurulduğu, mevcut barajın üzerinde yelkencilik 

faaliyetleri, kano etkinliği ve tekne turları gibi etkinliklerin yapılmasının turizme katkı sağlayıp 

sağlamayacağının araştırılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Bünyamin 

KAZĞI ‘ nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 

24.05.2017 tarihinden 30.05.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

        Yapılan incelemede: Aslantaş Barajı Osmaniye`de, Ceyhan Nehri üzerinde, sulama, taşkın kontrolü 

ve elektrik enerjisi üretimi amacı ile 1975-1984 yılları arasında inşa edilmiş bir baraj olup, mevcut baraj 

üzerinde yelkencilik faaliyetleri, kano etkinliği ve tekne turları gibi etkinliklerin yapılması için uygun bir 

alana sahiptir. Söz konusu etkinliklerin yapılabilmesi için projeler hazırlanarak Avrupa Birliği 

Bakanlığından, Kültür ve Turizm Bakanlığından ve İl Özel İdaresinden hibe desteği alınabilir. Hibe 

desteğinin alınarak mevcut projelerin hayata geçmesi durumunda bölge turizmine katkı sağlayacağı 

kanısına varılarak yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 
 

 
 
                  

                        Bünyamin KAZĞI                                  Ali KILIÇ (1)                     Nihat AKKOCA 

                        Komisyon Başkanı                           Komisyon Bşk. Yrd.                            Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/8 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 

 

          İl Genel Meclisinin 07.06.2017 tarih ve 226 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Merkeze bağlı, Serdar Köyü sınırları içerisinde bulunan Savranda Kalesinin İlimiz ve Ülke Turizmine 

kazandırılması ve ulaşım yollarının iyileştirilmesi için gerekli araştırmanın yapılmasına ait verilen önergeyi 

görüşmek üzere Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI ‘ nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl 

Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 22.06.2017 tarihinden 30.06.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile 

toplandı. 

 

        Yapılan incelemede: Savranda Kalesi Osmaniye’nin doğusunda, Serdar Köyü yolu üzerinde il 

merkezine 30km mesafede ortaçağda yapılmış Romalılardan kalma bir eserdir. Yedi burçlu dağ kalesi olan  

kalenin çevresi 800metre olup, araziye uydurularak dikdörtgen biçimde kurulmuştur. Bütün gücünü 

güneydeki bir noktaya veren kalenin bu yöndeki sur ve burçları aşılması güç denecek kadar yüksektir. Kale 

içerisindeki düzlük, çam ağaçlarıyla kaplıdır. Kale meydanında su sarnıçları, bina kalıntıları vardır. Birçok 

defa yenilenmiş olan surlar 7-10metre yükseklikte ve 12 burç kuleye sahiptir.   

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

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

       Kaleye giden yolun ve kalenin  restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler 

kaleye rahatça ulaşıp gezip görebileceklerdir. Yüksek bir tepede bulunan ve Osmaniye'deki 26 kaleden biri 

olan Savranda Kalesi' ne çıkan ziyaretçiler, çevresini kuş bakışı izleyip buradan ayrılacaklardır. 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 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 
 

 
 
                  

                        Bünyamin KAZĞI                                  Ali KILIÇ (1)                     Nihat AKKOCA 

                        Komisyon Başkanı                           Komisyon Bşk. Yrd.                            Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 



        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/9 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 

          İl Genel Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 268 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Düziçi İlçesi Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi ile Alibozlu Köyü arasında Sabun Çayı üzerinde 

bulunan tarihi köprünün İlimiz ve ilçemiz turizmine kazandırılması için gerekli araştırma ve incelemenin 

yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI ‘ nın Başkanlığında 

gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 22.08.2017 tarihinden 28.08.2017 

tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 

 

        Yapılan incelemede: İlimize bağlı, Düziçi İlçesinin 4 km Kuzeyinde Sabun Suyu Deresi üzerinde 

bulunan Tarihi Sabun Köprünün genişliği 6 metre, uzunluğu ise 30 metre civarındadır. Hala kullanılmakta 

olan köprü tek gözlü, bazalt ve moloz taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Kemer başlangıç noktasına 

kadar olan ayak bölümü iki yüzü ve kemer örgü sistemi bazalt taşlarının, tonozun iç yüzeyi profilli ve 

sıvalıdır. 
 

        Yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin gelişimine tanıklık eden Anadolu toprakları; toplumların 

haberleşme, askeri, ticaret gibi ulaşıma dayalı gereksinimlerinin sağlanması amacıyla bir uçtan bir uca yol 

ağları ile örülmüştür. Bu süreç içinde, ulaşım sisteminin parçası olan köprüler de; ticari, iktisadi, askeri, 

sosyal ve kültürel konulara hizmet eden yararlı yapılar olarak, zamanla kültür tarihinin tamamlayıcı bir 

unsuru haline gelmişlerdir.  

 

        Anadolu’daki köprü mimarlığının önemli örneklerinden biri olan Tarihi Sabun Köprüsünün ana işlevi, 

ulaşımı sağlamaktır. Değişken su akışlarının, yoğun taşıt trafiği gibi unsurların yarattığı etkiler karşısında 

dayanımını yüzyıllardır ayakta kalarak kanıtlamıştır. 

 

        Tarihi Sabun Köprüsünün genişliği çok dar olduğundan günümüz ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

Tarihi Köprünün özgün yapım sistemi ile malzeme özelliklerinin korunarak ve en az müdahale ilkesi esas 

alınarak genişletilmesi yönünde restorasyon çalışması yapılması, tarihi köprünün korunarak yaşatılmasına 

ve köprünün ön plana çıkması sağlanmış olacaktır. Kültür tarihi açısından büyük önem taşıyan tarihi Sabun 

Köprüsünde yapılacak restorasyon çalışmaları sonucunda turizme kazandırılması ve bilinirliğinin 

artırılması amaçlanmış olup, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca köprünün tanıtımı ve yaşam 

alanına katkı sağlayacağı kanısına varılarak yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine 

sunulmasına karar verilmiştir. 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 
 

 
 
                  

                        Bünyamin KAZĞI                                  Ali KILIÇ (1)                     Nihat AKKOCA 

                        Komisyon Başkanı                           Komisyon Bşk. Yrd.                            Kâtip 

 
 
 
 
 

                                        Hacı Bekir DİNGİL                                             Salim BARUTCU 

                                                  Üye                                                                        Üye 

 



        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/10 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 

          İl Genel Meclisinin 11.09.2017 tarih ve 311 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Merkeze bağlı, Çardak Köyü sınırları içerisinde bulunan Çardak Kalesinin İlimiz ve Ülke Turizmine 

kazandırılması için ne gibi çalışmalar yapılabilir. Konu ile ilgili gerekli araştırma ve geliştirme 

çalışmalarının yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI ‘ nın 

Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 26.09.2017 

tarihinden 29.09.2017 tarihine kadar 4 gün süre ile toplandı. 

 

        Yapılan incelemede: İlimiz Merkeze bağlı, Çardak Köyü sınırları içerisinde, Osmaniye’nin 

doğusunda ve 6 km’lik uzaklıkta bulunan Çardak Kalesi yaklaşık 200 metre yükseklikteki tepe üzerinde 

olup, dikdörtgen biçiminde ve 10 burçludur. İçi çam ağaçları ile kapalı olan kalede birde küçük kilise 

bulunmaktadır. Bölgedeki kervan ticaretini korumak amacıyla yapılmış askeri bir kale olan Çardak   Kalesi 

Romalılardan kalma bir kaledir. 

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

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

       Çardak Kalenin  restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler kaleye rahatça 

ulaşıp gezip görebileceklerdir. Yüksek bir tepede bulunan ve Osmaniye'deki 26 kaleden biri olan Çardak 

Kalesi' ne çıkan ziyaretçiler, çevresini kuş bakışı izleyip buradan ayrılacaklardır. 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 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/11 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 

          İl Genel Meclisinin 06.10.2017 tarih ve 339 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Kadirli İlçesi, Yoğunoluk Güneyce Mahallesinde bulunan Aşılı Kalesinin,  İlimiz ve Ülke Turizmine 

kazandırılması için ne gibi çalışmalar yapılabilir. Konuyla ilgili gerekli araştırma geliştirme  çalışmalarının 

yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI ‘ nın Başkanlığında 

gerek mahallinde, gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 23.10.2017 tarihinden 27.10.2017 

tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 

 

        Yapılan incelemede: Aşılı Kalesi; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Yoğunoluk Köyü (yaylası), Günece 

Mahallesi, Harnıplı mevkiinde bulunmaktadır. Kaleye ana yoldan sonra 3 km lik stabilize yol ile ulaşım 

sağlanabilir. Dik kayalık üzerine kurulan kaleye ulaşmak oldukça zordur. Kaleye Kuzey yönünden 

çıkıldığında karşınıza kalenin giriş kapısı olabilecek yer gelir. Her iki tarafı burçla desteklenmiş olan Aşılı 

Kalesi dört farklı kotta birbirinden bağımsız bölümler halinde inşa edilmiştir. Girişin olduğu 1. platformda 

tek odalı kemerli penceresi bulunan gözetleme kulesi ve giriş yapıları bulunmaktadır. 2.platformda sekizgen 

yapılı mekân, hemen yanında ve 7x4 boyutlarında bir mekân daha vardır. Burada çok az bir kısmı kalmış 

olan güney sur duvarı da bulunmaktadır. 3. platformda dikdörtgen bir mekân dışa oval iki mimari öğe ve  

bunların kuzey tarafında bitişik dikdörtgen bir oda daha vardır. 4.platformda doğuya bakan yönde dıştan iki 

metre duvarı olan fakat içerisi moloz malzeme ile dolmuş bir oda daha bulunmaktadır. Ayrıca platform 

arasında basamaklar vardır. Orta çağ kalesi olan Aşılı Kalesi, Yapı malzemesi olarak kaba şekillenmiş 

kesme taş ve dolgu moloz olarak yapılmıştır.  

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

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

     Aşılı Kalesinin  restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler kaleye rahatça 

ulaşıp gezip görebileceklerdir. Yüksek bir tepede bulunan ve Osmaniye'deki 26 kaleden biri olan Aşılı 

Kalesi' ne çıkan ziyaretçiler, çevresini kuş bakışı izleyip buradan ayrılacaklardır. 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 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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        Yılı            : 2017 

         Rapor No : 10/12 

 

 
 TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 
 
 

          İl Genel Meclisinin 08.12.2017 tarih ve 400 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşcu ve Yeşildere köyü sınırları içerisinde bulunan Berke Barajının yapımı sırasında 

şantiye ve sosyal tesislerin Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu, 

turizm ve doğa sporları amaçlı kullanılıp kullanılmayacağının araştırılmasına ait verilen önergeyi 

görüşmek üzere Komisyon Başkanı Bünyamin KAZĞI ‘ nın Başkanlığında gerek mahallinde, gerekse İl 

Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 25.12.2017 tarihinden 29.12.2017 tarihine kadar 5 gün süre ile 

toplandı. 

 

        Yapılan incelemede: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Kuşcu ve Yeşildere köyü sınırları içerisinde bulunan 

Berke Barajının yapımına 1995 yılında başlamıştır. Barajın yapımı sırasında kullanılan şantiye ve sosyal 

tesisler günümüzde atıl durumda bulunmaktadır. Söz konusu yerin İlimiz eğitim ve turizmine katkı 

sağlamak amacıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Turizm Meslek Yüksek Okuluna İzcilik ve Kamp 

Merkezi olarak kullanımının uygun olacağı kanısına varılmıştır. Herhangi bir ulaşım sorununun olmadığı 

Berke Barajı havzasının çok geniş bir alanı kapsamakta olup, söz konusu havza dağcılık ve su sporları gibi 

çeşitli doğa sporları için elverişli bir alana sahip olduğu komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde 

görülmüştür. Yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına Komisyonumuzca 

karar verilmiş olup, 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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