
         Yılı            : 2018 

         Rapor No : 01 
 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
 

          İl Genel Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 15 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel 

İdaresi tarafından 2017 yılında eğitime yönelik yapılan yatırımların araştırılması ile ilgili verilen 

önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ali Can YÜKSEL’ in Başkanlığında İl Özel İdaresi 

Encümen Toplantı salonunda 23.01.2018 tarihinden 29.01.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

Yapılan incelemede; İl Özel İdaresi tarafından 2017 yılında eğitime yönelik %20 ödenek aktarımı 

gerçekleşmiş olup, bu ödenek doğrultusunda eğitime yapılan yatırımlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

S. N. PROJENİN ADI SÖZLEŞME BEDELİ 

1 

Osmaniye Merkez 32 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu Yapım 

İşi 9.750.000,00+ KDV 

2 

Osmaniye Merkez 24 Derslikli Erdem Beyazıt İmam Hatip 

Ortaokulu Binası Yapım İşi 5.744.500,00+ KDV 

3 

Osmaniye Merkez Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Kompleksi 

İkmal İnşaatı Yapım İşi  2.770.000,00+ KDV 
 

Ayrıca İl Özel İdaresine ait 4 adet taşınmaz arazisi, Milli Eğitim Müdürlüğüne İlköğretim okulu 

olarak tahsisi yapılmış olup, yapılan tahsislere ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

S. N. Faaliyetin adı Faaliyetin yeri Açıklama 

1 

 

Kamulaştırma İlimiz Eyüp Sultan Mahallesi 1248 Ada 2 Parsel İdaremiz lehine kamulaştırma 

2 

 

Kamulaştırma İlimiz Eyüp Sultan Mahallesi 1240 Ada 2 Parsel İdaremiz lehine kamulaştırma 

3 

 

Kamulaştırma İlimiz Eyüp Sultan Mahallesi 1240 Ada 1 Parsel İdaremiz lehine kamulaştırma 

4 

 

Kamulaştırma İlimiz Eyüp Sultan Mahallesi 1240 Ada 3 Parsel İdaremiz lehine kamulaştırma 

 

Yapılan bu araştırma raporunun Ar - Ge Komisyonumuzca İl Genel Meclisimizin bilgilerine sunulmasına 

karar verilmiş olup, 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 
 

                       Ali Can YÜKSEL                             Mehmet DAŞÖZ                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                              Kâtip 

 

 

 

 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 

                                                Üye                                                                        Üye 



       Yılı            : 2018 

     Rapor No : 02 
 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
 

          İl Genel Meclisinin 08.01.2018 tarih ve 16 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Merkezinden geçen Ceyhan Irmağı etrafında bulunan sazlık ve bataklıklarda göçmen kuşlarının 

konakladığı ve barındığı söz konusu alanda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak İlimiz turizmine 

kazandırılmasının sağlanmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ali Can 

YÜKSEL’ in Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 

23.01.2018 tarihinden 29.01.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

         Yapılan incelemede: İlimiz Merkezinden geçen Ceyhan Irmağı üzerinde bulunan Kırmıtlı Kuş 

Cenneti diğer adıyla  Kastabala Vadisi olarak da bilinen bölge, Göçmen kuşların göç rotası üzerinde 

bulunmaktadır. Ceyhan Nehri çevresinde oluşan Kastabala Vadisi Kuş Cenneti, Osmaniye Merkeze 15 

km mesafededir. Kırmıtlı Kuş Cennetine önemli kuş alanı statüsü kazandıran türlerden bazıları ise Leylek, 

Arı Şahini, Kara Çaylak, Şahin ve Orman Kartalı, Gece Balıkçılı, Yalıçapkını, Alaca Yalıçapkını ve İzmir 

Yalıçapkını gibi kuşlardır. Yalıçapkınlarının üç türünün bir arada bulunduğu ender alanlardandır. 

Yaklaşık 250 kuş türünün yaşam alanı olan Kırmıtlı Kuş Cenneti veya Kastabala Vadisi, Ceyhan Nehri ve 

kıyısındaki göletlerden bir tanesidir. Bu bölgede yer alan ağaçlar, sazlıklar ve yarlar, kuşların barınma 

ihtiyaçlarını ve beslenme ihtiyaçlarını güzel bir şekilde karşılaşmaktadır. Bu nedenle buraya yuva yapan 

kuşlar, bölgeyi bir turizm güzelliği haline getirerek, bölgedeki biyolojik çeşitlilik  oluşumunda son derece 

önem arz etmektedir. Yöre halkının alternatif geçim kaynağı olan Kırmıtlı Kuş Cennetinin 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 Ar - Ge Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

                       Ali Can YÜKSEL                             Mehmet DAŞÖZ                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                              Kâtip 

 

 

 

 

 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 

                                                Üye                                                                        Üye 

 



         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 02 
 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
 

İl Genel Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 32 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

genelinde yapılan Yenilebilir Enerji Santrallerinin İlimize sağlamış olduğu ekonomik ve sanayiye yönelik 

katkısının araştırılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ali Can YÜKSEL’ in 

Başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 22.02.2018 tarihinden 28.02.2018 tarihine 

kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

         Yapılan toplantıda; İlimiz yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından önemli bir konuma sahiptir. 

Çevresinde bulunan akarsular ve baraj gölleri sayesinde elektrik üretiminde ve tarımsal sulama 

konusunda herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. 

 

           İlimizde yer alan dört barajdan ikisinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Aslantaş ve Berke Barajları 

Ceyhan Nehri, Kalecik Barajı Kalecik Çayı ve Mehmetli Barajı Kesiksuyu Çayı üzerinde kuruludur. 

Aslantaş ve Berke Barajı'nın üretim gücü 648 MW ve yıllık elektrik üretimi 2.277 GWh'tir. Bu üretimin 

% 73,4'ü Berke Barajından sağlanmaktadır. Barajlarımız, toplam 134 bin ha alanı sulamaktadır. Bu 

sulamanın % 88'ini Aslantaş Barajı sağlamaktadır. 

 

            İlimiz, gerek güneşlenme sürelerinin uzunluğu gerekse rüzgar enerjisi potansiyeli ile yenilenebilir 

enerji kaynakları açısından oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. İlimizde bulunan rüzgar enerjisi 

santralleri 2009 yılından günümüze aktif olarak çalıştırılmaktadır. 

 

            Ülkemizde Akdeniz Bölgesi, güneş enerjisi potansiyeli bakımından Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi'nin ardından ikinci sırada yer almaktadır. Osmaniye ilinin güneşlenme değeri, 1650 kWs/m2/yıl' 

dır. Türkiye'nin yıllık toplam güneşlenme süresi 2.699 saat, günlük ortalaması ise 7,5 saattir. İlimizde  

günlük ortalama güneşlenme süresi ise 8,1 saat ile Türkiye ortalamasının üzerindedir. 

 

            Rüzgar enerjisine yapılan yatırımlarla, Türkiye 1800 MW'ı aşan kurulu güce ulaşmıştır. Türkiye 

üretiminin % 7,48'i 135MW güce nazaran, ilin 718 MW'lık potansiyeli göstermektedir ki bu üretim 

gücüne rağmen yatırımlar, mevcut potansiyeli kullanmada yetersiz kalmaktadır. 

 

Yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisimizin bilgilerine sunulmasına, Ar - Ge 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

                       Ali Can YÜKSEL                             Mehmet DAŞÖZ                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                              Kâtip 

 

 

 

 

 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 

                                                Üye                                                                        Üye 



 

          Yılı            : 2018 

     Rapor No : 03 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
 

İl Genel Meclisinin 07.02.2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

merkeze bağlı, Hemite Köyünde bulunan Hemite Kalesinin İlimiz ve Ülkemiz turizmine kazandırılması 

için gerekli Ar-Ge çalışmasının yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ali 

Can YÜKSEL’ in Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 

22.02.2018 tarihinden 28.02.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

         Yapılan incelemede: İsmini Osmaniye-Kadirli yolunun 20 km’ sindeki Hemite (Gökçedam) 

Köyü’nden alan kale, yüksekliği 70 m. olan Gökçedağ yükseltisinin üstünde yer almaktadır. Ceyhan nehri 

kenarında yer alan kale, verimli ovaya hakim bir noktada inşa edilmiştir. Toprakkale, Tumlu, Bahçe Köyü 

Kalesi, Kastabala ve Yılan Kalelerini görebilecek konuma sahiptir. Bu nedenle Hemite Kalesi; Amunus 

Geçidi ve Kozan’dan Kadirli’ye giden stratejik kuzey-güney yolu ile Gökçe Dağ’ın yanından 

kuzeydoğuya Babaoğlan, Kum, Andırın, Geben ve Göksun’u bağlayan yolu da kontrol edebilen özel bir 

konuma sahiptir. Hemite Kalesiyle ilgili, ilk bilimsel araştırma 1976 yılında   yapılmıştır. Kilikya 

tarihinde önemli bir yere sahip olan Hemite eski dönemlerde ‘Amuda’ olarak bilinmektedir.  1146–1148 

yıllarında II. Toros tarafından idari merkez olarak kullanılmıştır. Kesin olmamakla birlikte kalenin M.Ö. 

4500 yıllarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Köyün 2 km güneyinde Mira kayası denilen yerde kütle 

halinde kaya üzerinde Hitit krallarından Asitavandos’un kabartma resmi bulunmaktadır.  Arkeolojik 

çalışmalarında Gökçedağ eteklerinde 3 ila 8 odalı mezarlara rastlanmıştır. Bu mezarların üstü kubbe 

şeklinde kapatılmış olup üzeri kireçle ve toprakla kapatılmıştır. Sümbüllü burun civarında Ermeniler 

dönemine ait bir saray kalıntısı bulunmakta olup zamanla tahrip edilmiştir. Hemite Kalesi Osmaniye – 

Kadirli yolu üzerinde ana yoldan 3 km mesafede olan Hemite Köyünün doğusunda Ceyhan nehrine yakın 

bir tepede kurulmuştur. Kalenin şu an birinci katı sağlamdır. Korunmayan diğer katları deprem gibi doğal 

afetler, definecilerin kaçak kazıları nedeni ile tahrip olmuştur. En büyük özelliği Kalenin taban kısmında 

üst katlara bir geçitle bağlandığı fakat zamanla kapandığı bilinmektedir. 

 

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

Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmaları 

yapılabilir. Hemite Kalesinin restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler kaleye 

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

Hemite 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, Ar - Ge Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

       İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 
 

                       Ali Can YÜKSEL                             Mehmet DAŞÖZ                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                              Kâtip 

 

 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 

                                                Üye                                                                        Üye 

 



          

         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 04 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
 

İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; Kadirli 

Organize Sanayi Bölgesinin ne zaman kurulduğu, ne kadar alan üzerinde kurulduğu, organize sanayide 

kaç adet fabrika bulunduğu ve mevcut fabrikaların hangi alanlarda üretim yaptıklarının araştırılmasına ait 

verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ali Can YÜKSEL’ in Başkanlığında gerek 

mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 26.03.2018 tarihinden 30.03.2018 

tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

            Yapılan incelemede: Kadirli Organize Sanayi Bölgesi 1997 yılında İl Özel İdaresi %55, Kadirli 

Ticaret odası %20, Kadirli Belediyesi %25 Hisseli Ortaklığıyla kurulmuştur. Yusufizzettin Köyü , 

İnebeyli /Dögüştepe mevkiinde 120 hektar alanda çalışmalarına başlanan bölgede tüm altyapı çalışmaları 

tamamlanarak sanayicinin hizmetine sunulmuştur. Kadirli Organize Sanayi Bölgesindeki 46 adet parselin 

44 adedi yatırımcılara tahsis edilmiş olup toplam 171 hektar alana ulaşmıştır. Ağustos 2017 tarihi 

itibariyle; 32 tesis üretimde, 5 tesis inşaat, 7 tesis proje aşamasında olup, üretimde olan fabrikalar demir 

çelik, metal, tekstil, Gıda, Mobilya ve diğer imalatlar üzerine üretim yapmaktadır. Yapılan bu araştırma 

raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına Ar - Ge Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

            İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 
 

                       Ali Can YÜKSEL                             Mehmet DAŞÖZ                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                              Kâtip 

 

 
 
 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 

                                                Üye                                                                        Üye 



 

         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 05 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
 

İl Genel Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 50 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Şehir merkezine 4 km mesafede bulunan Karaçay Şelalesinin İlimiz ve Ülkemiz turizmine kazandırılması 

için gerekli Ar-Ge çalışmasının yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ali 

Can YÜKSEL’ in Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 

26.03.2018 tarihinden 30.03.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

         Yapılan incelemede: Şehir merkezine 4 km mesafede bulunan  şelale, Karaçay mesire alanından 

sonra 3,5 km uzunluğundadır. Tabiat parkı özelliğinde bulunan vadi sonunda Karaçay şelalesi 

bulunmaktadır. Karaçay deresi dik yamaçlardan aşağıya inerken 25 m. yüksekliğinde Karaçay Şelalesini 

oluşturur. Eşsiz güzellik ve manzara arz eden Karaçay Şelalesi buraya ayrı bir güzellik vermektedir. 

Karaçay Şelalesine ulaşım belli bir mesafe arabayla gidildikten sonra, ancak patika yolla ulaşılabilen bir 

doğa harikasıdır. Hafta içi veya hafta sonu her zaman piknik yapan insanların bulunduğu, Çukurova’ya 

has doğal bitkilerin yetiştiği bir mekan, aynı zamanda günübirlik mesire ve yürüyüş alanıdır. İhtiyaca 

cevap veren küçük çaplı lokantalar bulunmaktadır. Tabiat Alanı olmasıyla ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. Karaçay şelalesinin ekolojik dengesine zarar vermeden çevre düzenlemesinin yapılması 

durumunda, insanların rahat ve huzur içerisinde piknik yapabileceği bir ortamın oluşmasına ve şelalenin 

ziyaretçi akınına uğraması sağlanmış olacaktır. Böylesine güzel bir Şelalenin ülke turizmine 

kazandırılmasının gerek sosyal gerekse ekonomik olarak bölge halkına katkı sağlayacağı kanısına 

varılarak, yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına Ar - Ge 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

         İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

                       Ali Can YÜKSEL                             Mehmet DAŞÖZ                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                              Kâtip 

 

 
 
 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 

                                                Üye                                                                        Üye 

 



 

         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 06 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 78 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İlimize 

bağlı, Kadirli İlçesi, Aşağıbozkuyu Köyünde bulunan tarihi özelliği olan tarihi köprünün, koruma altına 

alınması ve çevre düzeninin yapılması ile ilgili verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı 

Alican YÜKSEL’ in Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı 

salonunda 24.04.2018 tarihinden 30.04.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

            Yapılan incelemede: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Aşağıbozkuyu Köyünde bulunan Tarihi 

Köprü, beton ve demir kullanılmadan yapılmıştır. 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 örneklerinden biri olan  Aşağıbozkuyu Köyündeki köprünün 

ana işlevi, ulaşımı sağlamaktır. Değişken su akışlarının, yoğun taşıt trafiği gibi unsurların yarattığı 

etkiler karşısında dayanımını yüzyıllardır ayakta kalarak kanıtlansa da, köprüde restore işlemlerinin 

yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Köprünün özgün yapım sistemi ile malzeme özelliklerinin 

korunarak ve en az müdahale ilkesi esas alınarak restorasyon çalışmasının yapılması, tarihi köprünün 

korunarak yaşatılmasına ve köprünün ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Kültür tarihi açısından önem 

taşıyan köprünün koruma altına alınarak yapılacak restorasyon çalışmaları sonucunda turizme 

kazandırılması ve bilinirliğinin artırılması amaçlanarak, köprünün tanıtımı ve yaşam alanına katkı 

sağlayacağı kanısına varılarak, yapılan bu araştırma raporunun Ar-Ge Komisyonumuzca İl Genel 

Meclisinin bilgilerine sunulmasına karar verilmiştir. 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

                         Alican YÜKSEL                          Mehmet BULANIK                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                              Kâtip 

 

 
 
 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 

                                                Üye                                                                          Üye 

 

 



 

         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 07 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 03.05.2018 tarih ve 88 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; İl Özel 

İdaresinin 12.04.2018 tarih ve 3381 sayılı yazısı ile teklif edilen; Osmaniye' nin tarihi ve turistik 

yerlerinin daha aktif tanıtımının yapılması için "2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek 

Programı" çerçevesinde 1 adet seyyar Mobil Turizm Danışma Ofisi alımını amaçlayan proje tutarının 

36.450.00 ₺ lik kısmının "İştirakçi" olarak İl Özel İdaresi tarafından karşılanması ile ilgili teklifi 

görüşmek üzere Komisyon Başkanı  Ahmet GÜRLEK’ in Başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen 

Toplantı salonunda 23.05.2018 tarihinden 29.05.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

            Yapılan incelemede; İl Özel İdaresinin 12.04.2018 tarih ve 3381 sayılı yazısı ile teklif edilen; 

Osmaniye' nin tarihi ve turistik yerlerinin daha aktif tanıtımının yapılması için "2018 Yılı Turizm 

Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" çerçevesinde 1 adet seyyar Mobil Turizm Danışma 

Ofisi alımını amaçlayan bir projenin hazırlık aşamasında olduğu, yaklaşık maliyetinin 145.800.00 ₺ olan 

işin 109.350.00 ₺ lik kısmının DOĞAKA (Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı) tarafından, geriye kalan 

36.450.00 ₺lik kısmının da iştirakçi olarak İl Özel İdaresi tarafından karşılanmasında, Ar-Ge 

Komisyonumuzca herhangi bir sakıncasının bulunmadığına karar verilmiş olup, 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

 

 

                         Ahmet GÜRLEK                          Mehmet BULANIK                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                                  Kâtip 

 

 
 
 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 

                                                Üye                                                                          Üye 



 

         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 08 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 08.05.2018 tarih ve 103 sayılı kararı ile komisyona havale edilen; Osmaniye 

Valiliği koordinesinde, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında 

yürütülen “Haydi Gençler Geleceğe 3” projesi ile meslek sahibi olacak olan gençlerimize yönelik 

hazırlanan çalışmanın, gençlerimize sağlayacağı katkılarının ve proje kapsamının araştırılması ile ilgili 

verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in Başkanlığında İl Özel İdaresi 

Encümen Toplantı salonunda 23.05.2018 tarihinden 29.05.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

            Yapılan toplantıda; Osmaniye Valiliği koordinesinde Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü 

tarafından SODES kapsamında yürütülen “Haydi Gençler Geleceğe 3” projesi başlatılmıştır. Projenin 

amacı “Geleceğimizin teminatı ve güvencesi olan çocuklarımızın kendine güvenen, yeniliklere açık, 

bilinçli birer birey olarak güvenli ve mutlu ortamda yetişmelerini sağlayarak, çağdaş ve demokratik 

yönetimlerde “en iyi yatırım insana yapılan yatırımdır” anlayışıyla hareket edilerek “önce iş” yerine 

“önce insan” anlayışını sağlamaktır. İnsana yapılan yatırım ve ona verilen değer arttıkça, toplumda 

huzur ve güvenlik anlayışı da artacaktır. Bu kapsamda gerçekleştirilen proje, istihdama yönelik SODES 

katkılarıyla Mesleki Eğitim/Beceri Kazandırma Kurslarını içermektedir. “Haydi Gençler Geleceğe 3” 

isimli proje kapsamında gençlerimize yönelik meslek edindirme kursları ile her bir kurs için 18-29 yaş 

grubundan 8 erkek, 8 bayan olmak üzere, her üç kurs için toplam 48 gencimize Garson/Komi 

Yetiştirme, Hijyenik Gıda Ürünleri Üretimi Eğitimi ve Aşçılık kursları verilecektir. Kursiyerlere önce 

teori ve daha sonra öğrendiklerini mutfak ve restoran kısmında uygulayabilecekleri toplam 6 ay süreyi 

kapsayacak garson/komi eğitimi, Hijyenik Gıda Ürünleri Üretimi Eğitimi ve Aşçılık kursları 

verilecektir. Ayrıca, kursiyerlere günlük 25 TL harçlık ödenecek, ulaşımları, öğle yemekleri proje 

kapsamında karşılanacaktır. Ağustos ayı itibariyle tamamlanacak olan kurs sonunda kursiyerlere 

sertifika verilecektir. Proje ortakları ile iş imkânı sağlanarak bu çocuklarımızın iş hayatına atılmaları 

sağlanmış olacaktır. Yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisimizin bilgilerine sunulmasına Ar-

Ge Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

                         Ahmet GÜRLEK                          Mehmet BULANIK                       Mehmet ALTUN 

                        Komisyon Başkanı                         Komisyon Bşk.Yrd                                  Kâtip 

 

 
 
 
 

                                           Nuh KARA                                                        Duran GÜLTEPE 
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         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 09 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 06.06.2018 tarih ve 114 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, İl Özel 

İdaresinin 05.06.2018 tarih ve 4931 sayılı yazısı ile teklif edilen; İlimizde yapılması planlanan Termal 

Turizm Tesis Alanlarında  Emsal, Taban Alanı Kat Sayısı ve Yapı yüksekliğinin belirlenmesi ile  İlimiz 

Merkez İlçesi, Çağşak Köyü, Kocatarla mevkii, 107 ada 11 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Kaplıca 

Tesisi yapmak üzere ekli plan ve plan raporlarının değerlendirmeye alınması, ile ilgili teklifi görüşmek 

üzere, Komisyon Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi 

Encümen Toplantı salonunda 25.06.2018 tarihinden 29.06.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

         Yapılan toplantıda; İlimiz Merkez İlçesi, Çağşak Köyü, Kocatarla mevkii, 107 ada 11 parsel 

numaralı taşınmaz üzerinde Kaplıca Tesisi yapmak üzere başvuruda bulunulmuştur.   

       

         Yapılacak imar planının yapılanma koşulları ile ilgili Osmaniye 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni 

Planı Plan Notları ve Uygulama Hükümlerinin  8.14.4. maddesinde; “... Termal turizm tesis alanlarında 

8.14. Turizm Alanları maddesi geçerlidir ve termal kaynakların korunması esastır... Termal turizm tesis 

alanlarında yapılaşma koşulları alt ölçekli planlarda ilgili idaresince belirlenecektir. 1/1000 ölçekli 

uygulama imar planları onaylanmadan inşaata başlanılamaz." denilmektedir. 8.14. Turizm Alanları 

maddesinde; "... Bu tür taleplerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluş görüşleri 

doğrultusunda ilgili idarece onaylanacak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları yapılacaktır. Turizm 

tesis alanlarında 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına göre hazırlanacak 1/1.000 ölçekli uygulama imar 

planları yapılmadan ilgili idarece onanmadan inşaat ruhsatı verilemez." denilmektedir.  

 

         Söz konusu başvuruya istinaden ilgili Kamu Kurum/Kuruluşlarına görüş sorulmuş olup; 

görüşlerin uygun gelmesi ile birlikte imar planı aşamasına geçilmiştir. 

 

        İmar Kanununun 27. Maddesinde “İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç 

duyulması hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy yerleşik alan 

sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz 

şartları belediye sınırı il sınırı olan yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi 

kararı ile belirlenir.” denilmektedir.                

 

 Bu nedenle, ilimizde yapılacak Termal Turizm Tesis alanlarında yapılaşma koşulları emsal:2, 

Taban Alanı kat sayısı (TAKS): 0,50, Yapı Yüksekliği (Yençok):Serbest (İnşaat aşamasında detaylı 

jeolojik- jeoteknik etüt raporunun hazırlanması şartı ile) olarak belirlenmesine, 

 

          Ayrıca; İlimiz Merkez İlçesi, Çağşak Köyü, Kocatarla mevkii, 107 ada, 11 parsel numaralı  

taşınmaz üzerinde "Termal Turizm" amaçlı Plan İşlem Numarası NİP-33322 / UİP-33323 olan 1/5000 

ve 1/1000 ölçekli imar planlarının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Kültür Turizm 

Müdürlüğü, Botaş A.Ş, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Akaryakıt 

İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı İskenderun İşletme Müdürlüğü,  Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji  İl Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adana Orman Bölge Müdürlüğü / 

 

 

 

(Sayfa 1) 

 



Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6. 

Bölge Müdürlüklerine ait olumlu kurum görüşlerine istinaden, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b 

maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/c maddesi gereğince onaylanmasında,  Ar-Ge 

Komisyonumuzca herhangi bir sakıncasının bulunmadığına karar verilmiş olup, 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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(Sayfa 2) 



 

         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 10 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 07.06.2018 tarih ve 117 sayılı kararı ile komisyona havale edilen, Osmaniye 

İl Özel İdaresine bağlı birimlerin faaliyet ve işleri ile ilgili performans ve başarı kriterlerinin olup 

olmadığı, personellere ilişkin ödüllendirme yapılıp yapılmadığı ayrıca, personellere yapılacak olan 

ödüllendirme yöntemleri ile ilgili İl Genel Meclisi tarafından sağlanacak katkılarının araştırılması ile 

ilgili önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in Başkanlığında İl Özel İdaresi 

Encümen Toplantı salonunda 25.06.2018 tarihinden 29.06.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

           Yapılan toplantıda; Yapılan toplantıda; Osmaniye İl Özel İdaresine bağlı birimlerin faaliyet ve işleri 

ile ilgili performans ve başarı kriterleri aşağıda belirtilmiştir. 
 

Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü;  

 

Su Kanal ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, kırsal yerleşim yerlerine sağlıklı içme suyu tesislerini ve 

çağımız koşullarına uygun kanalizasyon sistemlerini hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinde aktif bir şekilde 

çalışılmalarını sürdürmektedir. 
 

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü;  
 

Devlet ve il yolları ağı dışında kalan köylerin ve diğer yerleşim birimlerinin ulaşımını sağlayan ve köy 

yolları ağında bulunan ve köy içi yollarının Yol Yapım, Bakım ve Onarım Servisi, Köprü ve Sanat Yapıları 

Servisi, Asfalt Yapım Bakım ve Onarım Servisi ve Trafik Servisleri ile sorumluluk alanları ile ilgili verilen 

görevleri aktif bir şekilde yürütmektedir. 
 

 Plan Proje Yatırım  ve İnşaat Müdürlüğü; 
 

Plan Proje Yatırım  ve İnşaat Müdürlüğü, Etüd, Plan ve Proje Servisi, Yapı İşleri İhale Servis, Kesin 

Hesap ve Takip Servisi ve Yapı Denetim ve Kontrollük Servisleri ile  İl Özel İdaresinin sorumluluğunda olan 

bütün yapım ve onarıma ilişkin ihale iş ve işlemlerini ve Yatırım programı, ek yatırım programı ve KÖYDES 

kapsamında yer alan ihtiyaç duyulan işlerin projelerini ilgili kanun, yönetmelik, şartname ve genelgeler 

doğrultusunda hazırlayarak, tasdik işlemlerini yürütme gibi sorumluluk alanı içerisindeki görevlerini aktif bir 

şekilde yürütmektedir.  
 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü; 
 

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü, belediye ve mücavir alan dışında kalan alanlarda; Halihazır 

harita, Her ölçekte imar planı, Yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı, Köylerdeki yapı izinleri, İmar durumu, 

Ruhsat durumu, Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi gibi alanlarda kendisine verilen görevleri aktif bir şekilde 

yürütmektedir.  
 

Emlak İstimlak Müdürlüğü; 
 

İl Özel İdaresinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin taşınmazlara ilişkin envanterlerinin 

çıkarılması, sicillerinin tutulması, tapularının alınması, tevhit, ifraz, tahsis, devir, alım, satım v.s işlemlerinin 

yapılması, gerekenlerin kiraya verilmesi, işgallerinin önlenmesi, görev alanına giren konular ile ilgili hizmetin 

yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların bedelsiz devirlerinin 

alınması veya tahsislerinin sağlanması, özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 

kamulaştırılması, taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis ettirilmesi ile ilgili her türlü işlemleri yapmak, 

belgeleri hazırlamak, Kamu Kurum ve Kuruluşları mülkiyetinde bulunan taşınmazların Kamulaştırma Kanunu 

hükümleri gereğince satın alınması ile ilgili iş ve işlemlerini aktif bir şekilde yürütmektedir. 

 

Destek Hizmetleri Müdürlüğü; 
 

İl Özel İdaresi Birim Müdürlükleri tarafından gönderilen ( Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 

ihaleleri hariç ); Mal Alımları, Hizmet Alımları, Yapım İşleri ile ilgili ihale iş ve işlemlerini yürütmek. İhale 

İşlemlerini sözleşme imzalanması aşaması dahil olmak üzere takip ve kontrol etmek. İlgili mevzuata uygun 

şekilde hazırlanmış olan İhale hazırlık evraklarını ve tamamlanmış evrakları incelemek. Kamu İhale 



Kurumuna gönderilmesi gereken istatistiki bilgileri göndermek. İhale yer ve zamanını belirlemek. İhale 

komisyon işlemlerini koordine etmek. İhalesi tamamlanmış işlemleri ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak 

gibi sorumluluk alanındaki görevlerini aktif bir şekilde yürütmektedir. 

 

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü; 

 

Makine İşletme ve Makine İkmal Talimatlarında yer alan hususlar doğrultusunda iş ve hizmet 

vasıtalarının ekonomik bir şekilde işletmeciliğini yaparak, talimatlarda yer alan hususların aksatılmadan 

sorumluluk alanındaki görevlerini aktif bir şekilde yürütmektedir. 

 

Mali Hizmetler Müdürlüğü; 

 

Stratejik plan, performans programı, yatırım programı, faaliyet raporu, kamu iç kontrol standartlarına 

uyum eylem planı ve kurum brifing raporunun hazırlanması, bütçe ve kesin hesabının çıkartılması, istatistik 

verilerin düzenlenmesi, gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen 

değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi, ilgili yasal mevzuat ve planlar 

çerçevesinde hizmet politikasının belirlenmesi ve hizmetlerinin geliştirilmesi, etkinlik ve verimliliğin artırılması 

ile diğer tüm mali işlemlerin muhasebe kayıtlarının tutulması ve raporlanması vb. görev alanına giren hizmetleri 

aktif bir şekilde yürütmektedir. 

 

Sağlık Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; 

 

Kültür ve Turizm , Sosyal Hizmetleri, Sağlık İşleri ve BİMER servisi alanında kendisine verilen 

görevleri aktif bir şekilde yerine getirmektedir. 

 

Yazı İşleri Müdürlüğü; 
 

Yazı İşleri Müdürlüğünce, İl Özel İdaresinin karar organı olan İl Genel Meclisi ve yürütme Organı olan 

İl Encümeninin sekretarya işleri ile evrak kayıt, dağıtım ve arşiv işleri gibi sorumluluk alanındaki görevleri aktif 

bir şekilde yürütülmektedir. 

 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 
 

Personellere ait her türlü özlük işlemleri yürütme, birim müdürlüklerinin mesleki ve teknik hizmet içi 

eğitimlerini organize etmek, eğitim yeri görevlilerini belirlemek ve eğitimi gerçekleştirmek gibi gibi sorumluluk 

alanındaki görevleri aktif bir şekilde yürütülmektedir. 

 

Yapılan değerlendirmede İl Özel İdaresi Müdürlüklerinin ve Personellerinin görev sorumluluk 

alanlarında verilen işleri yerinde ve Kanunların verdiği yetki ve görevler çerçevesinde sahip olduğu kaynakları 

etkin bir biçimde kullanarak, yöre halkının beklentilerine uygun kaliteli hizmetlerle, sürdürülebilir bir 

kalkınmayı hedefleyerek, kırsal ve kentsel kalkınmayı sağlayarak özverili bir şekilde çalışmalarına devam 

etmektedirler. Yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına, Ar-Ge 

Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

                         Ahmet GÜRLEK                          Mehmet BULANIK                       Mehmet ALTUN 
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         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 11 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 06.07.2018 tarih ve 134 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Sumbas İlçesi, Mehmetli beldesine 4 km mesafede, yüksek kayalıkların üzerine kurulmuş olan Çem 

Kalesinin, İlimiz ve Ülkemiz Turizmine kazandırılması için gerekli araştırmanın yapılması ile ilgili 

verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in Başkanlığında gerek 

mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 23.07.2018 tarihinden 27.07.2018 

tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

            Yapılan incelemede: Çem Kalesi olarak bilinen kale ovaya hâkim yüksek bir kayalığın 

üstündedir. Tepenin batı ve doğu yönleri çok dik ve ulaşılması mümkün olmayacak şekilde sarptır. 

Kaleye giriş kuzeybatı yönündeki burcun solundaki üstü kemerli kapıdan sağlanmaktadır. Giriş 

kapsının sol tarafında taşa oyularak yapılmış ve oldukça yıpranmış bir kitabe görülmektedir. Giriş 

kapısının sağ yanında taşa oyularak yapılmış daire içinde haç motifi bulunmaktadır. Kemerli giriş 

kapısının üst kısmında kemer duvarlarının içine oturtulmuş yüksek kabartma karşılıklı birbirine bakan 2 

aslan figürü dikkat çekmektedir. Kalenin girişini kontrol altına almak amacıyla kapının üst tarafında bir 

pencere açılmıştır. Üst yapısı moloz taşlardan oluşturulmuş pencere açıklığının sol yanında daire içinde 

haç motifi yer almaktadır. Pencerenin sağ alt kısmında ters şekilde duran kitabe ve bu kitabenin üstünde 

yer alan mimari bir parçanın devşirme olarak kullanıldığı muhakkaktır. Giriş kapısının üzerindeki bu 

bölümde kullanılan bu malzemeler dikkate alınırsa söz konusu pencere açıklığının daha sonradan 

yapıldığı söylenebilir. Giriş kapınsın sağ yanında yer alan burcun dış yüzeyinde giriş yönünde bulunan 

kabartma şeklinde yapılmış aslan figürü bulunmaktadır. 

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

Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmaları 

yapılabilir. Çem Kalesinin restorasyon ve iyileştirme çalışmaları tamamlandığında ziyaretçiler kaleye 

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

olan Çem 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 Ar-Ge Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 12 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 06.07.2018 tarih ve 136 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

genelinde kaç adet Su Fabrikasının bulunduğu, bu fabrikalarda kaç personelin istihdam ettiğinin 

araştırılması ile ilgili verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in 

Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 23.07.2018 

tarihinden 27.07.2018 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 
 

            Yapılan toplantıda; İlimizde çalışmakta olan mevcut 5 adet su fabrikası bulunmakta olup, bahse 

konu fabrikalara ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

S.N Adres Fabrika Adı Personel Sayısı 

1 BAHÇE İdeal Memba Suları 68  

2 BAHÇE Ayran Su 44  

3 BAHÇE Bağcı Su 10  

4 BAHÇE Öz Ayran 14  

5 BAHÇE Bahçe Gıda 60 

 

          Yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına, Ar-Ge 

Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 13 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 149 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Kadirli İlçesi, İlbistanlı Köyünde bulunan Hasandede Türbesinin turizme kazandırılmasına ait 

verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in Başkanlığında gerek 

mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 27.08.2018 tarihinden 31.08.2018 

tarihine kadar 4 gün süre ile toplandı. 
 

Yapılan incelemede: 14'ncü asırda Hoca Ahmet Yesevi' nin Anadolu'ya gönderdiği 

müritlerinden olan Hasan Dede'nin ölümünden sonra İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, İlbistanlı Köyünde 

hırkasının bulunması üzerine, yöre halkı tarafından 1440' lı yıllarda türbenin yapıldığına inanılmaktadır. 

Kültür varlığı olarak tescillenmiş olan Hasandede Türbesi 5 m. çapında yuvarlak planlıdır. Üzeri kubbe 

ile örtülmüş olan türbenin yapı malzemesi kaba taştan olup, üzeri sıva ile örtülmüştür. Dış ve iç 

mekânlar sıva ile örtülü olduğundan bunların altında bezemelerin olup olmadığı bilinmemektedir. 

Kuzeybatı yönünden iki basamaklı merdivenle çıkılan türbenin yuvarlak kemerli ahşap bir kapısı 

bulunmaktadır. Türbenin içerisi delik şeklinde bir pencere ile aydınlatılmıştır. Hasandede Türbesinin 

restorasyon ve çevre düzenlemesinin yapılması, türbenin korunarak yaşatılmasını sağlayacaktır. Kültür 

tarihi açısından önem taşıyan türbenin koruma altına alınarak yapılacak restorasyon çalışmaları 

sonucunda turizme kazandırılması ve bilinirliğinin artırılması sağlayacağı kanısına varılarak, yapılan bu 

araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına, Ar-Ge Komisyonumuzca karar 

verilmiştir. 

           İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 14 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 07.08.2018 tarih ve 152 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; 

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından yürütülmekte olan İlimiz genelinde yaz Kuran kurslarına katılan 

öğrenci sayısının araştırılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Ahmet 

GÜRLEK’ in Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 

27.08.2018 tarihinden 31.08.2018 tarihine kadar 4 gün süre ile toplandı. 
 

            Yapılan toplantıda; Osmaniye İl Müftülüğü tarafından Merkez ve bağlı ilçe müftülüklerince 

yürütülen 2018 yılı Yaz Kur'an Kursu faaliyetleri 2 dönem halinde düzenlenmiş olup, 2018 yılı Yaz Kur'an 

Kurslarına katılan öğrenci sayılarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

2018 YILI YAZ KUR'AN KURSLARINA KATILAN ÖĞRENCİ 

SAYILARINA AİT BİLGİLER 

Osmaniye 

(İl Geneli) 

1.DÖNEM 2.DÖNEM Genel Toplam 

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam  

12215 12273 24488 12230 12454 24684 49172 

 

 Yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisimizin bilgilerine sunulmasına, Ar-Ge 

Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

            İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 15 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 07.09.2018 tarih ve 171 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İl 

merkezine 33 km mesafede, Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesinin karşısında bulunan Domuztepe 

Kalesinin İlimiz Turizmine kazandırılması için gerekli araştırma çalışmalarının yapılmasına ait verilen 

önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in Başkanlığında gerek mahallinde 

gerekse İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 24.09.2018 tarihinden 28.09.2018 tarihine kadar 5 

gün süre ile toplandı. 
 

            Yapılan incelemede: İl merkezine 33 km mesafede, Karatepe-Aslantaş Açık Hava Müzesinin 

karşısında, Aslantaş Baraj gölü içerisinde küçük bir ada üzerinde bulunmaktadır. Burada Demir Çağı 

kalesine ait M.Ö. 9. yüzyıldan kalma iki kapı aslanı, çifte boğalı bir heykel kaidesi, M.Ö. 9. ve 8. 

yüzyıla ait kabartmalar bulunmaktadır. Domuztepe’ de İstanbul Üniversitesi ekiplerince yapılan kazı ve 

araştırmalar (1947-1952, 1983-2002) bu ören yerinin Karatepe-Aslantaş’ tan çok daha uzun bir 

yerleşim tarihi olduğunu gösterdi. Günümüzde baraj suyu altında kalan güney ve batı yamacında 

Neolitik’ ten başlayarak Tunç ve Demir Çağları boyunca bir dizi yerleşme ortaya çıkarılmıştır. Tepenin 

kendisi Demir Çağı döneminde yerleşme görmüş ve kale duvarları ile çevrilmişti. Bunu Helenistik ve 

Roma Çağına ait kalıntılar izliyordu. Son Roma Çağına ait bir tarım tesisi, villa rustica, tepenin 

doğusundaki terasta yer alıyordu. Buluntularından anlaşıldığına göre bu tesis M.S. 4. y.y. sonu - 5 y.y. 

başı ile M.S. 6. y.y. ilk yarısına ait olup  6.y.y.’ın ikinci çeyreğinde terk edilmiş olmalıydı. Taraçanın 

doğu dibinden fışkıran kaynaklardan pişmiş toprak pöhrenklerle tarım tesisine su getirilmişti. Tepenin 1 

km. güneydoğusunda 20x30 m. boyutunda Son Roma-İlk Hıristiyanlık Çağına ait bir bazilika 

bulunmuştur. 

  Tarihi Domuztepe Kalesi için restorasyon ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Kültür ve 

Turizm Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmaları 

yapılabilir. Domuztepe 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, Ar-Ge Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

            İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 16 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 189 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Kadirli İlçesi, Yoğunoluk Köyünde bulunan Heçkeren Kalesinin, İlimiz ve Ülkemiz Turizmine 

kazandırılması için gerekli araştırmanın yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon 

Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen 

Toplantı salonunda 22.10.2018 tarihi ile  31.10.2018 tarihleri arasında belirli günlerde 5 gün süre ile 

toplandı.             

 

            Yapılan incelemede: Heçkeren Kalesi İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Yoğunoluk Köyünde 

bulunan yeni yapılan  barajın kenarında bulunmaktadır.  Ada şeklindeki kaya üzerine yapılmış olan 

kaleye tek giriş vardır. Buradan da kaleye geçiş ahşap köprü ile yapılıyor olmalıdır. Tamamına yakın 

kısmı ayakta olan kale ortaçağ dönemine aittir. Tarihi Heçkeren Kalesi için restorasyon ve iyileştirme 

çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak 

restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Heçkeren 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, Ar-Ge Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

            İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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         Yılı            : 2018 

     Rapor No : 17 
 
 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 
İl Genel Meclisinin 05.10.2018 tarih ve 193 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; DOĞAKA 

tarafından İlimiz Bahçe, Hasanbeyli ve Düziçi İlçelerinde Kültür Turizmine kazandırılabilecek mesire 

alanların ve tarihi yapıların ilçemiz turizmine kazandırılması amacıyla hazırlanan projelerinin olup 

olmadığının  araştırmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere Komisyon Başkanı Ahmet GÜRLEK’ in 

Başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda 22.10.2018 tarihi ile  31.10.2018 tarihleri 

arasında belirli günlerde 5 gün süre ile toplandı.             

 
 

Yapılan incelemede: İlimizde Kültür Turizmine kazandırılabilecek mesire alanların ve tarihi 

yapıların turizmine kazandırılması amacıyla proje kapsamında değerlendirilebilecek iki adet kaplıca 

olduğu belirlenmiştir. Bu kaplıcalar, İlimiz Kadirli İlçesi, Koçlu Köyünde bulunan Kokar Kaplıcası ile 

Sarıtanışmanlı Köyünde bulunan Hamam Kaplıcasıdır. Kaplıcalarımızın turizme kazandırılması için 

konaklama amacıyla sosyal tesis yapılmasının ve bu tesislerin  yeni donatılarla zenginleştirilerek 

ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek konuma getirilmelidir. Ayrıca tesislerin tanıtımına önem 

verilmeli bunun için medya ve gelişmiş iletişim teknolojilerinden faydalanılmalıdır. Tesislerde modern 

işletme anlayışı hâkim olmalı, müşteri memnuniyeti önemsenmeli, gelen ziyaretçinin bir sonraki tatil 

dönemimde de tesisten faydalanılması için çalışmalar yapılmasının İl ve İlçe Turizmine katkı sağlayacağı 

kanısına varılmış olup, yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin bilgilerine sunulmasına, Ar-Ge 

Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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