
 

 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 01 

 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 14 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Kadirli İlçesi, Oruçbey Köyü Hamam bölgesindeki hamam suyunun sağlık turizmine kazandırılması 

için gerekli araştırma çalışmasının yapılarak, İl Özel İdaresi tarafından gerekli bakım onarım ve çevre 

düzenlemesinin yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Mustafa GÜRLEK’ 

in Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 23.01.2020 

tarihinden 29.01.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

    

Yapılan toplantıda: İl Genel Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 14 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Oruçbey Köyü Hamam bölgesindeki hamam suyu, özellikle açık 

yara ve kesiklere iyi geldiği, yorgunluğu alarak vücudu dinlendirdiği de halk tarafından inanılan faydaları 

arasındadır. Ayrıca kireç oranı yok denecek kadar az olduğundan içmek için ideal bir sudur. Sabit bir 

sıcaklığa sahip olduğundan, yazın havaların sıcak olduğu dönemlerde soğuk, havanın soğumaya başladığı 

dönemlerde ise sıcak olarak hissedilmektedir. Hamam Suyunun bulunduğu alanda, İl Özel İdaresi 

tarafından gerekli bakım onarım ve çevre düzenlemesinin yapılarak ilçe sağlık turizmine 

kazandırılmasında, Ar-Ge Komisyonumuzca herhangi bir sakıncasının bulunmadığına karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

 

Mustafa GÜRLEK  

Komisyon Başkanı 

Mustafa ACAR   

Komisyon Bşk. Yrd 

Fevzi KAMALI 
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Mehmet BOZKURT 

Üye 

Harun KUNDAKCI 

Üye 

 



 

 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 02 

 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 21 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize 

bağlı, Sumbas İlçesi, Akdam köy sınırları içerisinde bulunan hazine arazisine Sumbas Küçük Sanayi sitesi 

yapılması için gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarının yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek 

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

Encümen toplantı salonunda 23.01.2020 tarihinden 29.01.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile 

toplandı. 

    

Yapılan toplantıda; İlimize bağlı, Sumbas İlçesi, Akdam köy sınırları içerisinde bulunan hazine 

arazisine, imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet göstermek üzere esnaf ve sanatkarlar ile 

sanayicilerin, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartlara uygun birer işyerine sahip olmalarını 

sağlayarak ve topluluğun genel hizmetlerini karşılayacak tesisleri içine alan bir küçük sanayi sitesi 

kurulması durumunda işsiz gençlerimize iş imkanı sağlayarak, istihdam alanlarının oluşmasına ve ilçe 

ekonomisine katkıda bulunulacağı kanısına varılmıştır. Yapılan bu araştırma raporunun İl Genel Meclisinin 

bilgilerine sunulmasına Ar-Ge Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Komisyon Başkanı 
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Komisyon Bşk. Yrd 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 03 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 07.02.2020 tarih ve 39 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize bağlı, 

Düziçi İlçesi, Çitli Köyü, Karase Mahallesinde bulunan geçmişte yaşam alanı olarak kullanılan doğal 

mağaralar ve kanyonun, İlimiz ve Ülkemiz Turizmine kazandırılması için gerekli araştırmanın yapılmasına 

ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Mustafa GÜRLEK’ in Başkanlığında gerek 

mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 24.02.2020 tarihinden 28.02.2020 tarihine 

kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; Ülkemizde Kanyonların ve mağaraların turizm amaçlı kullanımı artarak 

sürmektedir. İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Çitli Köyü, Karase Mahallesinde bulunan geçmişte yaşam alanı 

olarak kullanılan doğal mağaralar ve kanyonun bulunduğu alan doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı, mağara gezisi 

yapmak ve günübirlik turlar düzenlemek için son derece cazip bir bölge özelliği taşımaktadır. Görsel estetiği 

yüksek olan kanyonun ve mağaraların eşsiz panoramik görüntüsü, turizmin isteklerine cevap verebilecek 

şekilde Kültür ve Turizm Bakanlığından proje karşılığında finansal destek alınarak dizayn edilip çalışmalar 

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

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

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 04 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 06.03.2020 tarih ve 51 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen Osmaniye İl 

Özel İdaresi tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor 

kulüplerine verilen desteklerin araştırılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı 

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

23.03.2020 tarihinden 27.03.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; Amatör spor kulüpleri Covid 19 virüsünden kaynaklı faaliyetlerine ara 

verdiğinden dolayı kulüplerle ilgili iletişim sağlanamamış olup, komisyon çalışmalarının nisan ayında da 

devam edilmesine Ar-Ge Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 

 

Mustafa GÜRLEK  

Komisyon Başkanı 

Mustafa ACAR   

Komisyon Bşk. Yrd 

Fevzi KAMALI 

Üye 

 

 

 

 

 

 

Mehmet BOZKURT 

Üye 

Harun KUNDAKCI 

Üye 

 



 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 05 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 15.04.2020 tarih ve 62 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel 

İdaresinin 10.04.2020 tarih ve 2494 sayılı yazısı ile teklif edilen; İlimizde tarımsal üretim aşamalarında ürün 

kalitesini yükseltmek, tarım zararlılarına karşı mücadele etmek ve hasat öncesi ve sonrası tarımsal ürünleri 

zararlılardan korumak amacı ile çeşitli kimyevi gübre, ambalaj atığı v.b. atıkların doğal ortama verdiği 

zararların araştırılması, çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi için gerekli inceleme ve araştırmanın yapılması ile 

ilgili teklifi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Mehmet ALTUN’ un Başkanlığında gerek mahallinde 

gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 28.04.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar çeşitli 

günlerde 3 gün süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; İlimizde tarımsal üretim aşamalarında ürün kalitesini yükseltmek, tarım 

zararlılarına karşı mücadele etmek ve hasat öncesi ve sonrası tarımsal ürünleri zararlılardan korumak amacı 

ile çeşitli kimyevi gübre ve ilaçlar kullanılmaktadır. 

 

 Tarım ilaçlarının insan sağlığı üzerinde Akut Zehirlenme, Kronik Zehirlenme, Alerjik Etki ve 

Kanserojenik etkilerinin olduğu bilinmektedir. Ayrıca çevreye olan olumsuz etkileri ve insan sağlığına 

dolaylı zararları da vardır. Doğal dengenin bozulması bunların başında gelmektedir. Bilinçsiz ve aşırı ilaç 

kullanımının doğada yarattığı olumsuzluklar şöyle sıralanabilir: 

 

 -Zararlı böcekleri yok eden yararlı böceklerin ölümüne neden olmaktadır. 

 -Göllere, nehirlere, su kaynaklarına karışarak suların kirlenmesine neden olmaktadır. 

 -Yağmur ve sulama sularıyla toprağın altına inerek yeraltı su kaynaklarını kirletmektedir. 

 -İlaçların ambalajları atıldıkları yerlerde çevre kirliliği yaratmaktadır. 

 -Balıkların ve arıların ölümüne neden olmaktadır. 

 -Bu ilaçlarla ilaçlanmış yemlerle beslenen hayvanlar etkilenmektedir. 

 

 Tarım ilaçlarının kullanılması bütün dünyada sıkı denetim altında tutulmaya çalışılmaktadır. Bu 

nedenle İlimizde kullanılan tarım ilaçlarının zararlarının önüne geçmek için, öncelikle kullanılmaları resmi 

kurumlar tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Kullananlar eğitimden geçirilmeli ve her çiftçinin bir ziraat 

mühendisi ile çalışması zorunlu olmalıdır. Tarım ilaçları reçeteye bağlanmalıdır. Tüketiciler eğitimle 

bilinçlendirilmeli, sürdürülebilir tarım, iyi tarım uygulamaları, dayanıklı tür gibi alternatif yöntemlere ağırlık 

verilmelidir. Ayrıca ilaç atık ambalajlarının geri dönüşümü için bayilere teslimi sağlanmalı gerekiyorsa 

ambalajı iade edenlere ödül, etmeyenlere ise cezai işlem uygulanma yoluna gidilmelidir. Yapılan bu 

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

olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Üye 



 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 06 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 15.04.2020 tarih ve 67 Sayılı Kararı ile komisyon çalışmalarının Nisan ayında da 

devam edilmesine karar verilen; Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından amatör spor faaliyetlerinin teşvik 

edilmesi ve desteklenmesi amacıyla spor kulüplerine verilen desteklerin araştırılmasına ait verilen önergeyi 

görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Mehmet ALTUN’ un Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel 

İdaresi Encümen toplantı salonunda 28.04.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 3 gün 

süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara 

sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı olan kuruluşlardır. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası 

şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesi anlamında da çok önemli bir yere sahip 

olduğundan Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından faal olarak faaliyetlerini sürdüren 19 amatör spor kulübüne 

toplam 2052 adet malzeme desteği verilmiştir. Bu desteğin imkanlar ölçüsünde il düzeyinde başarılı olan 

diğer branşlar için de bütçe imkanları doğrultusunda desteklenmesinin sağlanması kanaatine 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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Yılı            : 2020 

Rapor No : 07 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 74 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel 

İdaresinin 05.06.2020 tarih ve 3400 sayılı yazısı ile teklif edilen; Halk edebiyatımızın önde gelen 

ozanlarından Karacaoğlan'ın İlimiz Düziçi İlçesi, Yenifarsak Köyü, Hodu yaylasında bulunan asıl mezarının, 

İlimizde yer aldığının tüm Dünya üzerinde bilinmesinin sağlanması amacıyla, anıtsal bir yapı olarak 

düzenlenmesi işinin, İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınması ile ilgili teklifi görüşmek üzere, 

Komisyon Başkanı Mehmet ALTUN’ un Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen 

toplantı salonunda 25.06.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 4 gün süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 08.06.2020 tarih ve 74 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İl Özel İdaresinin 05.06.2020 tarih ve 3400 sayılı yazısı ile teklif edilen; Halk edebiyatımızın 

önde gelen ozanlarından Karacaoğlan'ın nerede öldüğü ve mezarının nerde olduğu, çeşitli kaynaklarda 

farklılıklar göstermektedir. Mezarının bulunduğu yerler arasında Mersin, Adana, Maraş ve Erzurum 

zikredilmekle beraber, asıl mezarının İlimiz Düziçi ilçesi, Yenifarsak Köyü, Hodu yaylasında olduğu 

halkımız arasında düşünülmektedir. 

 

Bu nedenle; çağında çevresini ve Türk toplumunu hatta 20. yüzyılın çağdaş ozanlarını dahi şiirleriyle 

etkileyen Karacaoğlan'ın İlimiz Düziçi İlçesi, Yenifarsak Köyü, Hodu yaylasında bulunan asıl mezarının, 

İlimizde yer aldığının tüm Dünya üzerinde bilinmesinin sağlanması amacıyla, anıtsal bir yapı olarak 

düzenlenmesi için Avrupa Birliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından proje karşılığında finansal 

destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından yapılması kanaatine 

varılmış olup, yapılan bu inceleme raporunun İl Genel Meclisine sunulmasına, Ar-Ge Komisyonumuzca 

karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 08 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 98 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz Düziçi 

İlçesi, Çerçioğlu Köyü, Yeşil bağlısı sınırları içerisinde yer alan Yeşil Şelalesi ve çevresi ile sınırında 

bulanan Aslantaş barajı çevresinin düzenlenerek mesire alanı haline getirilmesi, hem ilçemizde yaşayan 

insanların hem de dışarıdan gelecek insanların gezme dinlenme ihtiyacını karşılayacak güzel bir alan 

olacağından belirtilen alanın İl Özel İdaresi 2020 yatırım programına alınarak yaptırılmasına ait verilen 

önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Mehmet ALTUN’ un Başkanlığında gerek mahallinde gerekse 

İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 23.07.2020 tarihinden 29.07.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 

5 gün süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 98 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İlimiz Düziçi İlçesi, Çerçioğlu Köyü, Yeşil bağlısı sınırları içerisinde yer alan Yeşil Şelalesi 

ve çevresi ile sınırında bulanan Aslantaş barajı çevresinin düzenlenerek mesire alanı haline getirilmesi, 

hem ilçemizde yaşayan insanların hem de dışarıdan gelecek insanların gezme dinlenme ihtiyacını 

karşılayacak güzel bir alan olacağından belirtilen alanda turizmin isteklerine cevap verebilecek şekilde İl 

Özel İdaresi tarafından DOĞAKA, Avrupa Birliği Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından proje 

karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından 

yapılmasına, Ar-Ge Komisyonumuzca kanaate varılmış olup, yapılan bu inceleme raporunun İl Genel 

Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. 

  

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 09 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 113 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize bağlı, 

Bahçe İlçesi, Nohut Köyü ile Arıklıkaş Köyü arasındaki 400 dönüm arazinin, D-400 Karayolu ve Otoban 

giriş çıkışına yakınlığı da göz önünde bulundurularak küçük sanayi sitesi kurulması durumunda İlçemiz 

ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bahse konu bölgede gerekli araştırma ve inceleme 

çalışmasının yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Mehmet ALTUN’ un 

Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 25.08.2020 tarihinden 

31.08.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 113 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Nohut Köyü ile Arıklıkaş Köyü arasındaki 400 dönüm arazi, D-

400 Karayolu ve Otoban giriş çıkışına yakın bir bölgede bulunduğundan küçük sanayi sitesi kurulması için 

uygun bir alandır. Planlı kalkınmanın önemli bir aracı olarak uygulamaya konulan Küçük Sanayi Siteleri, 

nitelikli işgücü ihtiyacının yoğun olarak talep edildiği küçük ve orta boy işletmelerden oluşmaktadır. Bu 

bağlamda Bahçe İlçesinde kurulacak olan küçük sanayi sitesi ile plansız ve denetimsiz bir şekilde 

yapılaşmış, çevre kirliliği ve plansız kentleşmeye neden olan dağınık şekildeki işyerlerini bir araya 

toplamak suretiyle, çevre sağlığına ve şehrin planlı gelişmesine katkıda bulunulması, sanayinin az gelişmiş 

bölgelerde yaygınlaştırılması suretiyle, geri kalmış bölgelerin kalkınmalarının teşvik edilmesi, benzer iş 

kollarında çalışan ve birbirini tamamlayıcı üretim yapan işletmelerin aynı site içinde toplanmasıyla, 

verimliliğin ve kar artışının sağlanması, ihtiyaçların daha ekonomik karşılanması, istihdam alanlarının 

oluşması ve İlçe ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

Bahse konu alanda, Küçük Sanayi Sitesi kurulumu için İl Özel İdaresi tarafından gerekli fizibilite 

çalışmalarının yapılıp uygun olması halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından proje karşılığı finansal 

destek alınarak küçük sanayi sitesinin yapılması yönünde Ar-Ge Komisyonumuzca kanaate varılmış olup, 

yapılan bu inceleme raporunun İl Genel Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. 

  

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 10 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 07.09.2020 tarih ve 132 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Düziçi İlçesi, Akdere ve Bayındırlı köylerinin sabun çayı ile kesiştiği yerde bulunan Üçgüllü tepesi, köy 

muhtarlarımız tarafından düzenlenmiştir. Ancak, mesire alanı haline getirilmesi yolundaki talebin ilçemizin 

imkânları tarafından karşılanamamıştır. Bu nedenle Akdere ve Bayındırlı köylerimizin taleplerinin İl Özel 

İdaresi 2020 yılı yatırım programına alınarak yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon 

Başkanı Mehmet ALTUN’ un Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı 

salonunda 22.09.2020 tarihinden 28.09.2020 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 07.09.2020 tarih ve 132 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İlimiz Düziçi İlçesi, Akdere ve Bayındırlı köylerinin sabun çayı ile kesiştiği yerde bulunan 

Üçgüllü tepesinin mesire alanı haline getirilmesi yolundaki talebin İl Özel İdaresinin 2020 yılı ek yatırım 

programının hazırlanması durumunda bütçe imkanları doğrultusunda değerlendirilerek yapılmasına, Ar-Ge 

Komisyonumuzca kanaate varılmış olup, yapılan bu inceleme raporunun İl Genel Meclisine sunulmasına 

karar verilmiştir. 

 

 İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 11 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 07.09.2020 tarih ve 138 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimizin 

bazı bölgelerinde çilek yetiştiriciliğinden yüksek verim ve kar sağlanmaktadır. Çilek yetiştiriciliğinin 

ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla, özellikle gölet alanlarının bulunduğu ve yüksek rakımlı sulu alanların 

belirlenerek çilek yetiştiriciliği yapacak olan vatandaşlarımıza destek verilmesine ait verilen önergeyi 

görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Mehmet ALTUN’ un Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel 

İdaresi Encümen toplantı salonunda 22.09.2020 tarihinden 28.09.2020 tarihine kadar 5 gün süre ile 

toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 07.09.2020 tarih ve 138 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İlimizin bazı bölgelerinde çilek yetiştiriciliğinden yüksek verim ve kar sağlanmaktadır. Çilek 

yetiştiriciliğinin ilimizde yaygınlaştırılması amacıyla, özellikle gölet alanlarının bulunduğu ve yüksek 

rakımlı sulu alanların İl Özel İdaresi tarafından belirlenerek çilek yetiştiriciliği yapacak olan 

vatandaşlarımıza bütçe imkanları doğrultusunda destek verilmesine, Ar-Ge Komisyonumuzca kanaate 

varılmış olup, yapılan bu inceleme raporunun İl Genel Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. 

 

 İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 12 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel 

İdaresinin 17.09.2020 tarih ve 7033 sayılı yazısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

tarafından “Vatan Size Minnettar” ve “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projeleriyle, Osmaniye Sosyal 

Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanan “Hayata Gülümse” ve “Ahde Vefa” projelerinin, İdaremizden 

ihtiyaç duyulması halinde projelere gerekli desteğin sağlanması ile ilgili teklifin görüşmek üzere, 

Komisyon Başkanı Mehmet ALTUN’ un Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen 

toplantı salonunda 22.09.2020 tarihinden 28.09.2020 tarihine kadar 5 gün süre ile toplandı. 

    

 Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 01.10.2020 tarih ve 140 sayılı kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İl Özel İdaresinin 17.09.2020 tarih ve 7033 sayılı yazısı ile Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Vatan Size Minnettar” ve “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” projeleriyle, 

Osmaniye Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından hazırlanan “Hayata Gülümse” ve “Ahde Vefa” 

projelerinin, İdaremizden ihtiyaç duyulması halinde projelere gerekli desteğin, bütçe imkanları 

doğrultusunda destek verilmesine, Ar-Ge Komisyonumuzca kanaate varılmış olup, yapılan bu inceleme 

raporunun İl Genel Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. 

 

 İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 13 

 

AR-GE KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 07.12.2020 tarih ve 188 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz 

Kadirli – Andırın Karayolu üzerinde bulunan Kalealtı Kalesinin, İlimiz ve Ülkemiz Turizmine 

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

Başkanı Mehmet ALTUN’ un Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı 

salonunda 21.12.2020 tarihinden 30.12.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

     

Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 07.12.2020 tarih ve 188 Sayılı Kararı ile komisyonlara 

havale edilen; İlimiz Kadirli – Andırın karayolu üzerinde bulanan Kalealtı kalesi tamamına yakını sağlam 

olarak durmaktadır. Etrafı dik kaya üzerine yöresel malzemeden yapılmıştır. Doğu yönünde iki adet burcu 

vardır. Burçlardan biri 8 m, diğeri 3 m yükseklikte kalıntıları görülmektedir.  Klasik ortaçağ kalesidir. 

 

Güneydeki iki bölümlü burcun bir tarafı üç diğer tarafı iki katlıdır. Duvarın içerisinde ahşap hatıl 

veya suyolu (ark) olabilecek boşluklar var. İki adet yan yana yapılmış olan bu suyollarının ısınma veya pis 

su tahliye boruları olmalıdır. Tahliye veya ısınma amaçlı olan bu borular dikdörtgen şeklindedir. 

Kanallardan biri dışa açılmaktadır. Buradan da doğu taraftaki odaya geçtiği görülen 3 adet özellikle 

yapıldığı belli olan kanal var. Doğu odasının sağında ayrı bir mimari öğe var. Oda mezar veya malzeme 

saklama yeri olabilir. Alt katlar görülebildiği kadar sıvaları bile sağlam durmaktadır. Üst katlarda ise 

tonozun başladığı yere kadar sıvalar durmaktadır. 

 

Tarihi Kalealtı 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. 

 

Kalealtı 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, AR-GE Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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