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

ödenekler ile Ilgaz ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırımları ve ihtiyaçların yerinde 

tespit edilerek meclisimize bilgi verilmesi. 
K A R A R 

           İl Genel Meclisi 05/11/2021 Cuma günü saat 10.30’da Meclis Başkanı Mustafa 

ÇIBIK’ın başkanlığında 27 üyeli meclisimizden 23 üyenin iştirakleriyle toplandı. 

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

ödenekler ile Ilgaz ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırımları ve ihtiyaçların yerinde tespit 

edilmesi konusunun incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 08.10.2021 tarih ve 124 sayılı 

kararıyla Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmiş olup, 

incelemesini tamamlayan Komisyonca hazırlanan 15.11.2021 tarih ve 7 nolu rapor 

okundu. 

          VERİLEN KARAR      

          Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan 15.11.2021 tarih ve 7 

sayılı komisyon raporunda belirtildiği üzere;    

 İl Genel Meclisi Üyeleri Ruhi ŞEKER, Harun TOSYALIOĞLU, Bekir KALE, Erol 

DEMİRÖZ, Alaattin DEMİR, İhsan HAYDAR, Ahmet KAŞKAYA, Kamil ÇOBAN, 

İsmail IŞIK, Yakup ARSLAN ve Hasan METİN İl Genel Meclisi Başkanlığına vermiş 

oldukları 08.10.2021 tarihli önerge ve İl Genel Meclisi Başkanlığının 08.10.2021 tarih ve 

124 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada;  

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

ödenekler ile Ilgaz ilçesinde yapılan Milli Eğitim Yatırımları ve ihtiyaçların yerinde tespit 

edilmesi konusunun incelenmesi istenilmektedir.  

 Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu olarak ilçede yaptığımız incelemede;  

Ilgaz ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 1 anaokulu, 3 ilkokul, 3 artaokul, 4 

lise (İmam Hatip Lisesi, Anodolu Lisesi, 2 Meslek Lisesi) olmak üzere toplam 11 okul 

vardır.  

Bu okulların yanı sıra Halk Eğitimi Merkezi, Öğretmenevi, 1 özel anaokulu,  

Meslek Liselerine bağlı erkek ve kız pansiyonu faaliyet göstermektedir. 

135 öğretmenin görev aldığı Ilgaz İlçesinde 92 kadrolu öğretmen (8’i idareci olarak 

görevli), 23 sözleşmeli öğretmen, 20 ücretli öğretmen bulunmaktadır. 

Bilişim Teknolojileri, Coğrafya (Sosyal Bil.) branşlarında branş dışı öğretmenler 

eğitim verirken, ücretli öğretmenler sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü, fen 

bilimleri, ve sağlık hizmetleri branşlarında eğitim vermektedirler. 

Müdür, müdür yardımcısı eksikliği yaşanan Ilgaz İlçesinde 28 idareci kadrosunda 

12 kadrolu idareci görev yaparken, vekalet ve görevlendirme ile de açığın kapatılamadığı 

ve Memur  eksikliğinin olduğu bilgisi alınmıştır. 

1596 öğrencinin bulunduğu Ilgaz İlçesinde 55 Anaokulu, 568 İlkokul (73’ü 

anasınıfı), 502 Ortaokul, 453 Lise ve 18 Özel anaokulunda öğrenci eğitim öğretim 

görmektedir. 
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78 öğrencinin pansiyonlarda kaldığı ilçede açık köy okulu bulunmamakta olup, 135 

öğrenci taşımalı sistemle eğitim öğretime devam etmektedir. 

İki okulda EBA destek noktası oluşturulduğu, ihtiyaç sahibi öğrencilere 

tablet  sağlandığı, uzaktan eğitimin genel olarak istenen verimi sağlamadığı, karantinaya 

giren sınıflarda uzaktan eğitim yapıldığı bilgisi alındı. 

Yetkililerle yapılan görüşmelerde ilkokul ve ortaokul seviyesinde başarı düzeyinin 

iyi durumda olduğu, okul öncesi hariç her kademede özel eğitim sınıfları bulunduğu, bazı 

Liselerde öğrenci sayısının 40’ın altına düşme ihtimalinin olduğu, bu durumda okul 

kapanma ya da birleştirme ihtimali olurken, Meslek Liselerinde alan açılmama 

durumunun yaşandığı belirtildi. 

Deprem güçlendirme çalışmaları sebebiyle  1 ilkokul ve 1 ortaokul sabahçı, 1 lise 

ise öğlenci olarak aynı binada eğitim görmektedir. Halen 1 ilkokul, 1 ortaokul ve 

öğretmenevinde güçlendirme çalışması devam ederken, deprem güçlendirmesi yapılması 

gereken okulların da olduğu belirtilmiştir. 

  Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu olarak Ilgaz ilçesinde Milli Eğitim 

çalışmaları konusunda yapılan incelemelerde çalışanların özverili bir şekilde hizmet 

verdikleri gözlemlendiği bilgileri İl Genel Meclisimize aktarılmış olup, Ilgaz ilçesinde 

yapılan Milli Eğitim yatırımları ve ihtiyaçların yerinde tespitine dair 19.07.2021 tarihli 

komisyon raporu okunarak 06.10.2021 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                             :…………………… 
 

 


