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Dönem      : 2021 Oturum              : 1 

Toplantı    : 9 Toplantı Tarihi  : 10.09.2021 

Birleşim    : 4 Karar No            : 108 

KONU    : İlimiz genelinde İl Özel İdaresi bütçesinden ve genel idareden ayrılan 

ödenekler ile Çerkeş ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırımları ve ihtiyaçların yerinde 

tespit edilmesine ait komisyon raporunun meclisin bilgisine sunulması. 

K A R A R 

           İl Genel Meclisi 10/09/2021 Cuma günü saat 10.30’da Meclis Başkanı 

Mustafa ÇIBIK’ın başkanlığında 27 üyeli meclisimizin tamamının iştirakiyle 

toplandı. 

           İlimiz genelinde İl Özel İdaresi bütçesinden ve genel idareden ayrılan 

ödenekler ile Çerkeş ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırımları ve ihtiyaçların 

yerinde tespit edilmesi konusunun incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 05.08.2021 

tarih ve 89 sayılı kararıyla Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale 

edilmiş olup, incelemesini tamamlayan Komisyonca hazırlanan 13.08.2021 tarih ve 5 

nolu rapor okundu. 

          VERİLEN KARAR      
          Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan 13.08.2021 tarih 

ve 5 sayılı komisyon raporunda belirtildiği üzere; 

 İl Genel Meclisi Üyeleri Kamil ÇOBAN, Ahmet ÖZEN, Yakup ARSLAN, 

Hasan METİN, Harun TOSYALIOĞLU, İsmail ÇİMEN, Ahmet KAŞKAYA, Erol 

DEMİRÖZ, Mustafa DOĞAN ve Vedad GÜMÜŞHANE İl Genel Meclisi 

Başkanlığına vermiş oldukları 05.08.2021 tarihli önerge ve İl Genel Meclisi 

Başkanlığının 05.08.2021 tarih ve 89 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 

dosyada;  

 İlimiz genelinde hem İl Özel İdaresi bütçesinden, hem genel idareden ayrılan 

ödenekler ile Çerkeş ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırımları ve ihtiyaçların 

yerinde tespit edilmesi konusunun incelenmesi istenilmektedir.  

 Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu olarak ilçede yaptığımız 

incelemede;  

İlçemizin, dünya genelinde etkili olan covid-19 pandemisinin olumsuz etkileri 

dışında, eğitim ve öğretim sürecini sekteye uğratacak ya da engelleyecek sorunları 

yoktur. 

Pandemi döneminde dersler uzaktan eğitim yoluyla internet platformunda 

işlenmiş olup, bu süreçlere katılamama sorunu yaşayan öğrencilerin yaşamış olduğu 

olumsuzluğun giderme biçimine göre tablet edindirme, internete erişimi sağlama ya 

da kolaylaştırma gibi çözümler üretilmiştir. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

Çerkeş Belediyesi ve Çerkeşli eğitim hayırseveri vatandaşlarımız çözüm ortağı olarak 

katkı sunmuşlardır. Uzaktan eğitime öğrenci erişimi % 85 oranında gerçekleşmiştir. 

İlçemizde öğretmen ihtiyacı dört öğretmen olup Branşı dışında derse giren 

öğretmenimiz bulunmamaktadır. 
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Ücretli öğretmen görevlendirmesine beklenmedik durumlarda(Öğretmenlerin 

uzun süreli raporlu oldukları durumlarda, ani gerçekleşen tayin durumlarında vb) 

başvurulmaktadır. 

İlçemizde toplam öğrenci sayımız 1840, toplam derslik sayımız 119 ve derslik 

başına düşen öğrenci sayımız 16’dır. 

İlçemizde köy okulu ve buralarda görev yapan öğretmenimiz 

bulunmamaktadır. Taşımalı eğitim kapsamından faydalanan öğrenci sayımız 247’dir. 

Okullarımızın fiziki kapasite durumu yeterlidir. 

İlçemiz okullarından 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu-Ortaokulu deprem 

güçlendirme çalışmaları 2020 yaz döneminde gerçekleştirilmiş ve bitirilmiştir. Ayrıca 

2021 yaz döneminde ilçemiz 19 Mayıs Çok Programlı Anadolu Lisesi Okulu ve 

pansiyonu ile Namık Kemal Ortaokulu deprem güçlendirme kapsamında ihalesi 

yapılmış ve güçlendirme çalışmalarına başlanmıştır. 

İlçemizde toplam 148 öğretmen, 195 Ana sınıfı, 596 tane ilkokul, 575 

ortaokul, 470 lise olmak üzere toplam 1836 öğrencimiz bulunmaktadır.  

İlçemizin TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu’nda bina bakım çalışmaları ve e-sınav 

merkezi düzenleme ile igili inşaat çalışmaları sürmektedir. 

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılının planlanmasında halihazırda eğitim ve 

öğretim süreçlerine engel bir durum söz konusu değildir. 

          Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu olarak Çerkeş ilçesinde Milli 

Eğitim çalışmaları konusunda yapılan incelemelerde çalışanların özverili bir şekilde 

hizmet verdikleri gözlemlendiği bilgileri İl Genel Meclisimize aktarılmış olup, 

Çerkeş ilçesinde yapılan Milli Eğitim yatırımları ve ihtiyaçların yerinde tespitine dair 

13.08.2021 tarihli komisyon raporu okunarak 10.09.2021 tarihinde meclisin bilgisine 

sunulmuştur. 
 

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler 
 

 

 

 

           Mustafa ÇIBIK                          Adem TÜYSÜZ                     Hüseyin AKTAŞ 

  İl Genel Meclisi Başkanı                          Katip Üye                                Katip Üye                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

      Valiliğe Teslim Tarihi   :……………………. 

      Teslim Alan                    :……………………. 

      İmzası                             :…………………… 
 

 


