
 

Yılı            : 2021 

Rapor No : 01 

 

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 14 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; 2021 yılının 

kitap okuma yılı ilan edilerek İl Özel İdaresi ile İl Milli Eğitim işbirliği içerisinde çeşitli kitap okuma 

kampanyalarının düzenlenmesine ait önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Kemal SELİMOĞLU’ nun 

Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 11.01.2021 tarihinden 

15.01.2021 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

     

Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 14 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale 

edilen; Pandemi sebebiyle öğrencilerimiz uzun zamandan beri yüz yüze eğitim için okullarına gidemedikleri, 

bu şartlarda okul yöneticilerimizin, öğretmenlerinizin ve öğrencilerimizin boş zamanları çok olduğu 

yadsınamaz bir gerçek. 

 Uluslararası öğrenci değerlendirme programı (PİSA) ve Akademik becerilerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi programı (ABİDE) verilerinde çok az okuyan ülkeler arasında bulunmamız ise bir başka 

gerçek. 

Bu gerçekler dikkate alınarak; öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını arttırmak için çeşitli projeler ile 

farkındalık oluşturarak kitap okuma oranının artması sağlanabilir. Bu yolla öğrencilerin sosyal ve iletişim 

becerileri daha gelişmiş olacaktır. Öğrencilerin analitik düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade 

eden, algılama gücü yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil 

çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli 

ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

 

Kitap okuma oranının artması ayrıca; 

-Pandemi’ nin oluşturduğu boşluğun daha iyi doldurulmasını  

-Öğrencilerimizin, okumanın getirdiği kazanımları elde etmelerini 

-Sınavlarda bilhassa Türkçe sorularının çözümünde başarılarının artmasını 

-İlimizin PİSA ve ABİDE verilerindeki okuma puanının daha yükseklere taşımasını sağlayacaktır. 

 

Bu kapsamda, İlimizde 2021 yılının kitap okuma yılı olarak ilan edilerek, çeşitli kitap okuma 

projelerinin İl Özel İdaresi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde hazırlanması yönünde Eğitim, 

Kültür ve Sosyal Hizmetleri 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            : 2021 

Rapor No : 02 

 

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 15 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İl Özel İdaresi 

tarafından “Kısa Tanıtım Film Projesi” hazırlanmasına ait önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı 

Kemal SELİMOĞLU’ nun Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı 

salonunda 11.01.2021 tarihinden 15.01.2021 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

     

 Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 08.01.2021 tarih ve 15 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale 

edilen; Turizm hareketlerinin giderek arttığı günümüzde, turistik değerlere sahip iller daha çok sayıda insanın 

ili ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla tanıtım faaliyetlerini yoğun bir şekilde uyguladığı görülmektedir. Çok 

sayıda ilde gösterilen tanıtım filmlerinde hedef turistik tüketicilere ilin doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip 

olduğu kültürel değerlerde bir mesaj çerçevesinde sunulmaktadır. 

  

 İlimizin geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan unsurları iç içe kullandığı geçmişine de sahip çıkan ve 

zengin bir kültürel mirasa sahip olduğu imajını oluşturmak için İlimizde kültür, sağlık, kış, dağ, yayla, kırsal, 

mağara, kanyon gibi daha birçok sayılabilecek turizm türlerinin tanıtımı için İl Özel İdaresi tarafından “Kısa 

Tanıtım Film Projesi” hazırlanması yönünde, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri 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            : 2021 

Rapor No : 03 

 

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 05.02.2021 tarih ve 33 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimiz Düziçi 

İlçesinde fen lisesi olarak hizmet gören ve bir kısım binaların da Düziçi Köy Enstitüsünde kalan bir kampüs 

bulunmaktadır. Bu kampüs içerisinde Düziçi Köy Enstitüsünden kalan hizmet binaları yemekhane lojmanlar 

vs. birçok yapı bulunmaktadır. Binalardan bir tanesi halen eğitim müzesi olarak restore edilmiş olup, hizmete 

devam etmektedir. Diğer binaların bakım onarımlarının yapılıp halkımızın hizmetine açılarak ilimiz turizmine 

kazandırılabilmesi için İl Özel İdaresi tarafından proje tespit çalışmasının yapılmasına ait verilen önergeyi 

görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Kemal SELİMOĞLU’ nun Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl 

Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 08.02.2021 tarihinden 12.02.2021 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 

gün süre ile toplandı. 

     

Yapılan toplantıda; 17 Nisan 1940 tarih ve 3803 sayılı kanunu ile ilkokullara öğretmen yetiştirmek 

amacıyla kurulmuş olan Köy Enstitüleri, 27 Ocak 1954 te öğretmen okullarına dönüştürülerek 

kapatılmışlardır. Enstitüler tarıma elverişli arazisi olan köylerin yakınlarında, köylülere alternatif tarım 

teknikleri ile arıcılık ve bağcılık gibi kırsal alanda ihtiyaç duyulacak uzmanlık konularında öğretmeyi aynı 

zamanda sorgulayan, sanat ve zanaatı bir arada uygulayarak öğrenen gelecek nesilleri en küçük yerleşim 

biriminden başlayarak yetiştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye de 21 adet Köy Enstitüsü 

kurulmuş geniş arazilere sahip yerleşkelerinde öğretmenlerin öğrencilerle birlikte inşaa ettiği binalarda eğitim 

verilmiştir. Bu güne kadar yapılan araştırmalar köy Enstitülerinin eğitim sistemi, müfredatı, yetiştirdikleri 

öğretmenlerin hizmetleri vb. konulara yoğunlaşmış enstitülerin yerleşkeleri ve inşaa edilmiş olan yapıların 

mimari özellikleri konusunda araştırma yapılmamıştır. Bu çalışmanın konusu Köy Enstitülerinin yerleşim ve 

alan kullanım özelliklerini ortaya koyarak, Çukurova bölgesindeki köy çocuklarının eğitimi için oluşturulmuş 

ve yerleşkesindeki özgün yapıların tamamı tescillenerek koruma altına alınmış olan Düziçi Köy Enstitüsü 

yerleşkesinin mekânsal özellikleri ile yapılarının mimari özelliklerini tespit etmektir. 

Bu amaç doğrultusunda 2017 ve 2018 yıllarında iki dönem olmak üzere Çukurova Üniversitesi, 

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü lisans programında olan MİM320 Röleve-Restorasyon dersi 

kapsamında öğrencilerle birlikte kampüsteki tüm yapı tiplerinin rölöveleri alınmış, restitüsyon projeleri ve 

öngörülen kullanımlar doğrultusunda restorasyon projeleri hazırlanmıştır. Buna ilave olarak yapılana literatür 

taramasıyla ve nisan 2008 de Düziçi’ nde gerçekleştirilen Konferans- Çalıştay ile hem diğer köy 

enstitülerinden bazılarının durumu hakkında bilgi edinilmiş, hem de Düziçi mezunlarından yapıların ve 

kampüsün tarihçesi hakkında bilgi alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye de oluşturulmuş olan 21 

adet Köy Enstitüsünün içinde Düziçi Köy Enstitüsünün kampüs olarak en iyi korunanlardan birisi olduğu 

halen kullanılan binalarla birlikte çoğu yapının boş ve harap durumda olduğu yeni fonksiyonlar belirlenerek 

yapılar onarılmadığı taktirde Erken Cumhuriyet döneminin dünyaya örnek olmuş Köy Enstitüleri projesinin 

hatıralarda silinme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu tespit, edilmiştir. 

Bahse konu Köy Enstitüsündeki binaların bakım onarımlarının yapılıp halkımızın hizmetine açılarak 

ilimiz turizmine kazandırılabilmesi için İl Özel İdaresi tarafından proje tespit çalışmasının yapılması yönünde 

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri 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            : 2021 

Rapor No : 04 

 

EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU 

 

İl Genel Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 52 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale edilen; İlimize bağlı, 

Bahçe İlçesinde bulunan Bahçe Kalesinin, İlimiz ve Ülkemiz Turizmine kazandırılması için gerekli 

araştırmanın yapılmasına ait verilen önergeyi görüşmek üzere, Komisyon Başkanı Kemal SELİMOĞLU’ nun 

Başkanlığında gerek mahallinde gerekse İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda 08.03.2021 tarihinden 

12.03.2021 tarihine kadar çeşitli günlerde 5 gün süre ile toplandı. 

     

Yapılan toplantıda; İl Genel Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 52 Sayılı Kararı ile komisyonlara havale 

edilen; İlimize bağlı, Bahçe İlçesinde bulunan Bahçe Kalesi, tepelik alanda yer almaktadır. Dört duvardan 

ibaret olan kale, 15 x 15 ölçülerinde sadece temelden 1 metre yüksekliğe kadar ayakta kalmış Garnizon kalesi 

olmalıdır. Duvar kalınlığı yaklaşık 90 cm. dir. Diğer Garnizon kaleleri gibi dört duvar ve çatıdan ibaret 

olmalıdır. Yapı malzemesi ve işçiliğine göre bakıldığında Roma ve Ortaçağ dönemlerinde kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. Şimdiki yol gibi eski yolu da kontrol eder konumdadır. Ancak bu kalenin gördüğü orta 

büyüklükte bir kale yapısı olmalıdır. Kurtlar kalesi üzerinden Harun Reşit kalesi ile bağlantısı vardır. 

 

Bahçe Kalesi için restorasyon ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından 

proje karşılığında finansal destek alınarak restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Bu tür restorasyon 

çalışmaları tarihi yapıların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalar 

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

yönünde, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetleri 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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