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Rapor No:01                                                                                                                       Rapor Tarihi:  15/07/2011 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

Yasa gereği Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuz; İl Genel Meclisimizin 04.04.2011 tarihinde 

gerçekleşen 4'üncü toplantısının 1'inci birleşiminde yapılan seçim sonucunda 2011/54 sayılı kararı ile; Hayati 

KABA, Nuri ARSLAN, Tuğrul ÜNSAL, Hüseyin ELMAS ve Osman VAROLU’ndan oluşturulmuştur. 

 

Komisyonumuz çalışmalarına 11 Temmuz 2011 günü başlamış olup, ilk toplantıda görev bölümü 

yaparak, Komisyon Başkanlığa Hayati KABA, Başkan Vekilliğine Nuri ARSLAN, Üyeliklere Tuğrul ÜNSAL, 

Hüseyin ELMAS ve Osman VAROLU seçilmiştir. 

 

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuz İl Genel Meclisimizin 04.07.2011 tarih ve 2011/105 

sayılı kararı doğrultusunda 11-12-13-14-15 Temmuz 2011 tarihlerinde toplanmıştır. 

 

İl Genel Meclisimize sunulan teklif ile; 

 

“İlimiz İl Özel İdaresi ve Yatırımcı müdürlüklerinin 2012 yılı yatırım programları tekliflerinin; 5302 sayılı İl 

Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi gereği  

incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, komisyonumuza havale edilmiştir. 

 Konu üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; 

Okullarda yapılan tadilat ihalelerinin takip edilmesi, okulların mağdur edilmemesi, bir yer 

yaparken diğer yerin bozulmaması gerektiği göz önüne alınarak; 

1- Okullardaki çevre ve bahçe düzenlemesinin yapılması, 

2- Okul yollarının yapılması, şehirlerdeki okulların çevre düzenlemesi ve yollarının yapımında 

belediyelerle çalışma yapılması, 

3- Okul bahçelerine veya yakınına çocuklarımızı spora teşvik amacıyla spor oyun gruplarının 

yapılması, 

4- Çok acil okul ihtiyacı olan Bozüyük merkeze bağlı Baharözü’ne prefabrik ilköğretim okulu 

yapılması, 

Osmaneli merkeze Balaban İlköğretim Okulu’nun yetersiz geldiğinden okulun alanının geniş olması 

ve merkezi yerde olması sebebiyle tek katlı binanın yerine ihtiyacı kadar katlı okul yapılması 

işlerinin 2012 Yılı Yatırım Programı teklifine eklenmesi ve 

2012 Yılı Yatırım Programında yer alan diğer teklifler komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 
 

Hayati KABA Nuri ARSLAN Tuğrul ÜNSAL Hüseyin ELMAS Osman VAROLU 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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Rapor No:02                                                                                                                       Rapor Tarihi:  14/10/2011 

 

 

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

 

İl Genel Meclisimizin 07.10.2011 tarih ve 2011/157 sayılı kararı doğrultusunda “2011-2012 Eğitim-

Öğretim yılında ilimizde ve ilçelerimizde bulunan okullarda yaşanan sıkıntıların yerinde görülerek çözüm 

üretilmesi için ilgili komisyonun çalışması” talebi incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 

komisyonumuza havale edilmiştir. 

 

Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonumuz 10-11-12-13-14 Ekim 2011 tarihlerinde toplanmıştır. 

 

Komisyonumuzun yerinde yaptığı çalışmalar neticesinde aşağıdaki görüşlere varılmıştır: 

 

1- 2011 yılında Bilecik genelinde toplam 59 adet onarım ihalesi yapılmıştır.  

2- Yapılan onarım ihalelerinden (ihalenin ayrıntılı içeriği) ne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ne de 

ihalenin yapıldığı okul müdürlerinin bilgisi olmamaktadır.  Bilgisi olmayan müdürlerimiz işin takibini 

yapamadıkları için firmalar okullarda fiziki ve çevre düzeninde sıkıntı yaratmaktadır. 

3- İhalesi yapılmış işlerin teknik ekiplerce daha sıkı takibi gerekmektedir. İş tamamen bitmeden 

hak ediş ödenmemelidir.  

4- Okul onarım ihalelerinin keşifleri mevcut olan paraya göre değil işin daha iyi yapılmasına ve 

bitirilmesine göre planlanmalıdır. 

5- Onarım işleri yapıldıktan sonra ihaleyi alan firmalar okullara vermiş oldukları zararları temin 

etmeli, okulların fiziki yapılarını aldıkları gibi bırakmalarına özen göstermeleri gerekmektedir.  

6- Tüm okullarımızın deprem güçlendirme raporları hazırlanmalıdır. 

7- Okullarımızda çevre ve bahçe düzenlemeleri yapılmalı, spor oyun grupları kurulmalıdır. 

8- Okullardaki okul müdürleri kapıyla boyayla uğraşmak yerine çocukların eğitim ve öğretimiyle 

uğraşmalı, onarım ve tamirat işlemlerinin, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğümüzün teknik 

elemanlarca desteklenerek (inşaat-makine mühendisleri vb.), profesyonelce yapılması gerekmektedir. 

9- Çok katlı okullarımızda yangın merdiveni ihtiyacı olanların belirlenip yangın merdivenlerinin 

yapılması gerekmektedir.  

10- Okullarımızın donatım ve temizlik malzemesi eksikliklerinin bulunduğu görüldüğünden bunun 

çözülmesi gerekmektedir. 

11- Çok sayıda okulumuzun bulunduğu ilçelerde okullarımızın, öğrenci sayılarına ve okul türlerine 

bakılarak, tek binada toplanması gerekmektedir. 

12- Kırsal bölgelerde bulunan okullarımızda öğretmen atamalarına daha fazla yer verilmelidir. (Bu 

gibi okullarda ücretli de olsa branş öğretmeni bulunamadığı görülmüştür.) 

13- Onarım işlerinin daha hızlı ve de takibinin daha iyi yapılması için ihalelerin yerinde yapılması 

gerekmektedir.  

 

Meclisimizin takdirlerine arz ederiz. 

 

 

 

Hayati KABA Nuri ARSLAN Tuğrul ÜNSAL Hüseyin ELMAS Osman VAROLU 

Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye Üye Üye 
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GÖLPAZARI İLÇEMİZDEKİ OKULLARIMIZDA GÖRÜLEN SIKINTILAR VE 

YAPILMASI GEREKENLER: 

 

1- Cengiz Topel İlköğretim Okulunun okul binaları ve çevre düzenlemesinin acilen yapılması, 

yapılamıyorsa okulun başka boş bulunan bir okulda eğitime devam etmesi faydalı 

olacaktır. 

 

2- Gölpazarı Ticaret Meslek Lisesinin yeterli ve okul öğrencisinin az olduğundan dolayı Çok 

Programlı Lisesinin bu binaya taşınması, Çok Programlı Lisesi binasının da Cengiz Topel 

İlköğretim Okuluna verilmesi; böylece hem öğrencilerin sağlığı açısından iyi olacağı hem 

de daha iyi bir eğitim sağlanacağı ve ekonomik anlamda da Milli Eğitime katkıda 

bulunulacağı düşünülmüştür. 

 

3- Tüm okullarımızın çevre ve bahçe düzenlemesine ihtiyacı vardır. 

 

İNHİSAR İLÇEMİZDEKİ OKULLARIMIZDA GÖRÜLEN SIKINTILAR VE 

YAPILMASI GEREKENLER: 

 

1- Atatürk İlköğretim Okulunun çevre ve bahçe düzenlemesi yapılmasına ve spor oyun 

gruplarına ihtiyacı vardır. 

 

2- Atatürk ilköğretim Okulunun elektrik panosunun (devirdaim pompası) bakıma ihtiyacı 

vardır. 

 

OSMANELİ İLÇEMİZDEKİ OKULLARIMIZDA GÖRÜLEN SIKINTILAR VE 

YAPILMASI GEREKENLER: 

 

1- Eski Sağlık Ocağının bulunduğu yer (şuanda Emniyet Müdürlüğüne verilen) acilen derslik 

ve anaokulu ihtiyacı olan Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilmelidir. 

 

2- Köy okullarımızın (Yeşilçimen- Ağlan- Soğucakpınar-Medetli-Düzmeşe) okul bahçe 

düzenlemesi ve çevre düzenlemesinin yapılması gerekmektedir. 

 

3- Balaban ilköğretim okulunun yetersiz gelmesi dolayısıyla okulun bulunduğu bölgenin hem 

merkezi bir yer hem de arazinin geniş olmasından dolayı yeni bir dersliğe ihtiyacı vardır. 

Eski binanın (tarihi bina) tadilat ve bakıma ihtiyacı vardır. 

 

4- 75. Yıl Anadolu Lisesinin yatılı kısmının okulun üst katlarında bulunmasının okul 

kontenjanında etkili olduğundan dolayı ayrı bir yatılı pansiyon yapılması gerekmektedir. 

 

PAZARYERİ İLÇEMİZDEKİ OKULLARIMIZDA GÖRÜLEN SIKINTILAR VE 

YAPILMASI GEREKENLER: 

 

1- Kınık Köy İlköğretim Okulunun çevre ve bahçe düzenlemesine ihtiyacı vardır. Aynı 

zamanda taşımalı eğitimin yapıldığı (Kınık’la birlikte 16 köy) okulun yemekhanesi yetersiz 

kaldığından şartlar uygunsa okulun üstüne teras kat, olmazsa okul bahçesine prefabrik çok 

amaçlı salona yapılmalıdır. Karaköy İlköğretim Okulunun ahşap kapı ve pencerelerinin 

değişmesi gerekmektedir. 
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2- Beşeylül ilköğretim okulunun (taşımalı okul olması) tuvaletleri, tabanı tamir edilmelidir, 

ayrıca çevre ve bahçe düzenlemesine ihtiyacı vardır. 

 

3- Okullarımızın donatım malzemesine ihtiyacı vardır. 

 

4- Pazaryeri Atatürk İlköğretim Okulu, Anaokulu, Beşeylül İlköğretim Okulunun doğalgaz 

dönüşüm ihaleleri yapılmıştır fakat iş hala bitmemiş olduğundan acilen işin bitmesi 

gerekmektedir. (Atatürk İlköğretim Okulu 15.09.2011 ihale, 19.09.2011 yer teslimi 

yapılmış. Komisyonumuz 18.10.2011 tarihinde saat 14:00’da gittiğinde dışarıda kar 

yağıyordu ama kalorifer kazanı kesilmiş, okullarda kaloriferler yanmıyordu.) 

 

5- Anaokulu onarım işi 25.08.2011 ihale, 26.08.2011 yer teslimi yapılmıştır. 45 gün süre 

11.10.2011 de bitmiş fakat iş bitmemiş hala kalorifer yanmıyor. 

SÖĞÜT İLÇEMİZDEKİ OKULLARIMIZDA GÖRÜLEN SIKINTILAR VE YAPILMASI 

GEREKENLER: 

 

1- 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu, Salih ve Ömer Musaoğlu İlköğretim Okulu, Ayşe Küflü, 

Yaşar Musaoğlu, Küre Dursun Fakih, Çaltı, Ertuğrulgazi İlköğretim Okullarının donatım 

malzemesine ihtiyacı vardır. 

 

2- Yaşar Musaoğlu İlköğretim Okulunun küçük onarım ihalesi yapıldığı halde fayans ve 

tuvaletlerin onarımı bitirilmemiştir. Binanın anasınıfı olarak eğitim verdiği zemin kattaki 

oda yağmur suyu aldığı için zemin katta çalışma yapılması gerekmektedir. 

 

3- Okulların çevre ve bahçe düzenlemesine Söğüt Belediyemiz destek vermiş olsa da hala 

bazı okullarımızın çevre ve bahçe düzenlemesine ihtiyacı vardır. 

YENİPAZAR İLÇEMİZDEKİ OKULLARIMIZDA GÖRÜLEN SIKINTILAR VE 

YAPILMASI GEREKENLER: 

 

1- Atatürk İlköğretim Okulunun atık su (yağmur suyu) sıkıntısının çözülmesi gerekmektedir. 

Ayrıca okulun bilgisayar ve projeksiyon cihazına ihtiyacı vardır. 

 

2- Çok Programlı Lise ek bina onarımı 2 yıl üst üst yapılmasına rağmen (çatısı akıyor, 

duvarlar çatlak, sıvası yapılmamış, kalorifer petekleri takılmamış) hala onarıma ihtiyacı 

vardır. 

 

3- 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunun sınıf yetmezliği sebebiyle mümkünse üstüne kat 

yapılması gerekmektedir. 

 

4- Bütün okullarımızda çevre-bahçe düzenlemesine, spor oyun grubu ve donatım 

malzemesine ihtiyacı vardır. 

 

5- Okullarımızın sıra ihtiyacı karşılanmalıdır. 

  
 
  


