
 
 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 01 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 Bünyamin KAZĞI’ 

nın 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, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca herhangi bir sakıncasının bulunmadığına 

karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

 
Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 

 



 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 02 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 Bünyamin KAZĞI’ nın 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 Turizm ve Gençlik Spor 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 

Üye 
 

 

 

 

 
Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 

 



 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 03 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 

Bünyamin KAZĞI’ nın 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 Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Bünyamin KAZĞI 

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Veli GANİ 
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Mehmet AKSİN 

Üye 
Mehmet YILDIZGÖZ 

Üye 

 



 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 04 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 Fevzi KAMALI’ nın 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, Turizm ve 

Gençlik Spor Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Fevzi KAMALI  

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Hasan ÇOBAN 

Üye 
 

 

 

 

 
Osman SATIK 

Üye 
İbrahim AKKUŞ 

Üye 

 



 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 05 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 Fevzi KAMALI’ nın 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, Turizm ve Gençlik Spor 

Komisyonumuzca karar verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Fevzi KAMALI  

Komisyon Başkanı 
İsmail SERT                         

Komisyon Bşk. Yrd 
Hasan ÇOBAN 

Üye 
 

 

 

 

 
Osman SATIK 

Üye 
İbrahim AKKUŞ 

Üye 

 



 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 06 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 Fevzi KAMALI’ nın 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, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca kanaate varılmış olup, yapılan bu inceleme 

raporunun İl Genel Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Fevzi KAMALI  

Komisyon Başkanı 
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Komisyon Bşk. Yrd 
Hasan ÇOBAN 

Üye 
 

 

 

 

 
Osman SATIK 

Üye 
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Üye 

 



 

Yılı            : 2020 

Rapor No : 07 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 07.07.2020 tarih ve 100 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; Milli birlik 

ve beraberliğimizin, yenilmezliğimizin ve 253 bin şehidimizin simgesi olan Çanakkale Savaşı tarihimizin 

en şanlı destanlarından biridir. Gençlerimiz milli değerlerden yoksun yetişmemesi adına, Çanakkale 

Şehitlerini tanıtım projesi düzenlenerek, bu ruhu bu şuuru aşılamak, Çanakkale Savaşını yerinde göstermek 

anlatmak ve yaşatmak gerekir. Bu sebeple İl Özel İdaresi tarafından Çanakkale Şehitlerimizi tanıtma 

projesi düzenlenmesine ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Fevzi KAMALI’ nın 

Başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 23.07.2020 tarihinden 29.07.2020 tarihine kadar 

çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

      

Yapılan toplantıda; Milli birlik ve beraberliğimizin, yenilmezliğimizin ve 253 bin şehidimizin 

simgesi olan Çanakkale Savaşı tarihimizin en şanlı destanlarından biridir. 

 

Gençlerimizde milli şuur ve tarih bilinci oluşturmak, ulusal seviyede ilimizin eğitimdeki başarı ve 

kalitesini yükseltmek, eğitim niteliğini yükseltmede okul, aile, çevre iş birliğini arttırmak, gençlerimizin 

kendilerine olan güvenlerini artırmak ve değerli olduklarını hissettirmek, gençlerimize 105 sene öncesinde 

atalarımızın vatan müdafaasını yaptıkları dönemdeki olumsuz şartlara rağmen gösterdikleri 

kahramanlıkların özümsenmesini sağlamak, geçmişimizle gurur duyulacak, göğsümüzü kabartacak bir 

tarihe sahip olduğumuz bilincinin aşılamak, geçmişle günümüz arasına köprü kurarak tarihi farkındalık 

oluşturmak ve Gençlerimizin milli değerlerden yoksun yetişmemesi adına, İl Özel İdaresi tarafından İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde “Çanakkale Şehitlerini Tanıtım Projesi” düzenlenmesine, 

Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca kanaate varılmış olup, yapılan bu inceleme raporunun İl Genel 

Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 

 

 

 

 

 
Fevzi KAMALI  

Komisyon Başkanı 
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Komisyon Bşk. Yrd 
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Osman SATIK 
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Yılı            : 2020 

Rapor No : 08 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 10.08.2020 tarih ve 110 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; Ülkemizde 

eğitimin büyük sorunlarının olduğu bir gerçektir. Sorunların görüşülebileceği en uygun ortamların başında 

ise oluşturulan gençlik kampı ortamları gerekmektedir. Bu bakımdan ilimiz ve ilçelerinde uygun yerleşim 

alanlarında eğitim kamplarının oluşturulmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı 

Fevzi KAMALI’ nın Başkanlığında İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 25.08.2020 tarihinden 

31.08.2020 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

      

Yapılan toplantıda; Günümüzde teknoloji ve yapılaşmayla yeni nesil tarafından giderek unutulan ya 

da neredeyse bilinmeyen doğa kavramı, farkındalığı arttırılmaya önem verilmesi gereken bir değerdir. 

Bilindiği üzere, öğrencilerin serbest zamanlarında açık alan aktivitelerinde aktif olarak bulunmaları 

gelişimleri açısından son derece önemlidir. Kamp eğitimleri çocukların okulda aldığı formal eğitimi 

destekler nitelikte olduğu kadar bağımsız öğrenmelerini de gerçekleştirebildikleri ortamlar oluşturmaktadır. 

Çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi ve topluma kazandırılmasında eğitim ve öğrenim hayatında 

yaşadığı deneyimlerin önemli olduğu düşünülmektedir. Okul kampları aracılığıyla yapılan doğadaki 

faaliyetler, öğrencilerin arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirme ve iletişim kurma fırsatı yakalayarak akran 

ilişkilerini geliştirdiği, sosyal açıdan farklı deneyimler yaşadığı, grup olarak hareket etmeyi öğrendiği, 

bireysel karar alma, sorumluluk üstlenebilme, liderlik, sosyalleşme gibi pek çok psikososyal özelliklerini 

geliştirdikleri bir ortamdır. Doğa kamplarında çocuklar serbest zaman etkinlikleri ve sportif faaliyetlerle 

özgüven kazanarak arkadaşlarıyla iş birliği içerisinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlıkları kazanırlar. 

Doğada yapılan eğitim, çocuklara farklı öğretim programları sunarken, kişilerin özgürlük hisleriyle beraber 

daha farklı ve çeşitli duygularını da açığa çıkarmaktadır. Katılımcıları kentin sıkıcı ortamından ve 

teknolojiden uzaklaştırıp doğal bir ortamda kendilerini keşfetmelerine ve yeteneklerini ortaya 

çıkarmalarına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda, doğa kamplarında yapılan fiziksel aktivite ve oyun 

çalışmalarının, fiziksel, zihinsel, sosyal ve psikolojik yönden olumlu yarar sağladığı öngörülebilmektedir. 

 

Bu bakımdan İl Özel İdaresi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde ilimiz 

Merkez ve İlçelerinde uygun bulunan yerleşim alanlarında eğitim kamplarının oluşturulmasına, Turizm ve 

Gençlik Spor 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 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 Fevzi KAMALI’ nın 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, 

Turizm ve Gençlik Spor 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 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 Fevzi KAMALI’ nın 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, Turizm ve Gençlik Spor 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 

 

TURİZM VE GENÇLİK SPOR 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 Fevzi KAMALI’ nın 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, Turizm ve Gençlik Spor Komisyonumuzca karar 

verilmiş olup, 

 

İl Genel Meclisimizin tasviplerine saygıyla arz olunur. 
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