
T.C. 
Bilecik İl Genel Meclisi 

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu 

 

 

KARAR NO:1                                                                                                      KARAR TARİHİ: 27.05.2009 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
 

 

İl Genel Meclisimizin 08.05.2009 tarih ve 2009/065 sayılı kararı ile “İlimiz genelindeki 
İlköğretim okullarında yaşanan temizlik sorunlarının araştırılması konusu incelenerek rapor 
tanzim edilmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuza havale edilmiştir. 

 
Komisyonumuz 11 Mayıs 2009 tarihinde çalışmalarına başlamış olup İl Özel İdaremizde 

yapılan ilk toplantıda aramızda görev taksimi yapılmış ve çalışma takvimi oluşturulmuştur. 
Hazırlanan program çerçevesinde ilkönce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyarette bulunularak 
komisyonumuza havale edilen konuda istişarelerde bulunulmuştur. Ayrıca İl genelindeki 
İlköğretim Okullarının durumlarını gösterir dökümanlar kendilerinden alınmıştır. 

  
Akabinde Merkez İlçede ki okullardan özellikle temizlik sıkıntısı duyulan yada sıkıntı 

yaşanabilecek okullar ziyaret edilmiştir. Daha sonra Osmaneli, Gölpazarı, Pazaryeri, Söğüt ve 
Bozüyük’te gerek İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve gerekse Okul Müdürleri ziyaret edilerek bu 
konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 

 

Bu araştırma sonucunda şu sorunlar tespit edilmiştir. 
1-En büyük sıkıntı hizmetli sayısındaki büyük eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi için 

yeterli ödenek yok. Bu ödeneğin olmamasından dolayı okullarımızda temizlik ve diğer işler 
aksamaktadır. 

2-Diğer bir sıkıntı temizlik malzemesi konusundadır. Yeterli ödenek olmadığından dolayı 
bunlar çeşitli yollarla temin edilmektedir. Ancak buda yeterli olmamaktadır. 

3-Bazı okulların binaları yapılırken kötü malzeme ve işçilik kullanılmasından ve teknik 
kontrollerin iyi yapılmamasından dolayı yapılışından bir sene sonra duvarların döküldüğü, 
merdiven mermerlerinin bozulduğu kapılarının düştüğü görülmüştür. 

 

Çözüm noktasında, İlköğretim Okullarının hijyenik ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri 
için hizmet satın alımı yoluyla temizlik işlerinin ihale edilmesinin uygun olacağına 
komisyonumuz kanaat getirmiştir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığının 21.05.2009 tarih ve 8732 
sayılı genelgesinde “Valiliğin katkıları ve İl Özel İdare bütçesinden karşılanmak üzere hizmet 
satın alınması eğitim, öğretimdeki kalitenin yükselmesi açısından büyük önem taşımaktadır.222 
sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78’inci maddesinde, 76’ncı maddesinde belirtilen gelirler 
ve ödeneklerle ilköğretim kurumlarının her türlü giderlerinin karşılanacağı hükme 
bağlanmıştır.” denilmektedir. 

 
Bu bağlamda Milli Eğitim Müdürlüklerinin lojman kiralarının özel idareye bu maksatla 

aktarılabileceği komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlar; İlköğretim okullarının daha başka sorunlarının da 
olduğu bu araştırmada tespit edilmiştir. Ancak konumuz olmadığı için bunlar araştırılmamıştır. 
Fakat aslında bu sorunlar da ayrı bir araştırma konusu olabilecek nitelikte sorunlardır. Yakıt 
sorunu, malzeme sorunu, bina sorunu ilk akla gelenlerdir. İl Genel Meclisi Üyelerimizin konu ile 
ilgili tespitleri ve değerlendirilmelerinin de bu çalışmalara katkı sağlayacağı düşüncesiyle 2009-
2010 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diler çalışmalarının 
ilimize hayırlı olmasını temenni ederiz. 

 

Meclisimizin takdirlerine sunulur. 
 

 
 

Kemal ÜNVER Turgay YILMAZ Erol DUĞAN Tuğrul ÜNSAL İsmail Zeki UYANIK 
Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

 

İl Genel Meclisimizin 03.09.2009 tarih ve 2009/108 sayılı kararı ile “İlimiz Pazaryeri İlçesi 5 

Eylül İlköğretim Okulu Eski binasının Bilecik Üniversitesince sosyal tesis ve/veya kız öğrenci yurdu 

olarak kullanılması amacıyla tahsis edilmesi” konusunun incelenerek rapor tanzim edilmek üzere 
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuza havale edilmiştir. 

 
Komisyonumuz 15 – 16 -17 Eylül 2009 tarihinde çalışmalarına başlayarak konuyu 

araştırmıştır. Bu konuda Bilecik Üniversitesi Rektörü Sayın Azmi ÖZCAN ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Engin ASLANARGUN ile görüşüldü. Ayrıca okul binası yerinde incelendi. Okulun şu anki 
durumuna bakıldı.  

 
Bu incelemeler neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir; 
1-Binanın şu anki durumu perişan ve içler acısıdır. 
2-Bilecik Üniversitesi binayı alıp güzel bir şekilde değerlendirmek ve Pazaryeri İlçesine 

kazandırmak istemektedir.  
3-Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu binaya ihtiyaçları olmadığı, öğrenci sayısının şu 

an bile normalin altında olduğunu belirtmektedir. 
 
Sonuç olarak, yapılan çalışmalar neticesinde Komisyonumuzca Pazaryeri 5 Eylül İlköğretim 

Okulu eski binasının Bilecik Üniversitesince sosyal tesis ve/veya kız öğrenci yurdu olarak tahsis 
edilmesinde eğitim ve öğretim açısından her hangi bir sakınca tespit edilmemiştir. 

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
 
 
 
 
 

 
 

Kemal ÜNVER Turgay YILMAZ Erol DUĞAN Tuğrul ÜNSAL İsmail Zeki UYANIK 
Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 
 

 

İl Genel Meclisimizin 04.09.2009 tarih ve 2009/110 sayılı kararı ile “Gölpazarı İlçesinde 
taşımalı öğretim merkezi olan Cengiz Topel İlköğretim Okulunun 1964 yılında yapılması 
nedeniyle ekonomik ömrünü doldurduğu, eğitim ve öğretim yapılmasının tehlike arz ettiği, bu 
nedenle söz konusu okul binasının incelenmesi” konusunun araştırılarak rapor tanzim 
edilmek üzere Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Komisyonumuz 18 – 23 Eylül 2009 tarihinde toplanarak çalışmalarını yapmıştır. 
Gölpazarı İlçesine gidilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. Cengiz Topel 
İlköğretim Okulu hakkında bilgiler alınmıştır. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
personeli ile beraber okul ziyaret edilerek Okulun hasarlı yönleri yerinde görülmüştür. Okul 
binalarının temellerindeki oturma durumundan dolayı duvarlarında çatlak olduğu 
komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bu hasarlı binalarda eğitim ve öğretim yapılmasının insan 
hayatı açısından çok tehlikeli olduğu kanaati komisyonumuzda oluşmuştur. Ayrıca bu 
binaların hasarlı olduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de yapılan incelemelerde 
belirtilmiştir. 

 
Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Üyeleri olarak 1964 yılında hizmete giren 

hasarlı tek katlı binanın yıkılarak yerine Onaltı derslikli tip projeye uygun yeni bir okul binası 
yapılmasının eğitim öğretim yönünden bir sakıncasının olmadığı ve yapılacak olan okulun 
Gölpazarı eğitimine uzun yılları kapsayacak bir çözüm üreteceği kanaatine varılmıştır. 

 
Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 
 
 
 
 
 

 
 

Kemal ÜNVER Turgay YILMAZ Erol DUĞAN Tuğrul ÜNSAL İsmail Zeki UYANIK 
Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 

 


